




কাপিলাশ্রমীয় ০ 

পাতগ্জল যোগদশন 
(পরিবতিত ও পরিবধিত অভিনব সংস্করণ ) 

সূত্র, ব্যাসভাস্ত, ভাস্মানবাদ, ভাষাটীকা, 
সাংখ্যতত্বালৌক, লাংখ্যীয় প্রকরণমালা ও 

ঘোগভাস্ত্টীক। ভাস্বতীনহিত 

'ন হি কিঞ্থদিপূর্বমত্র বাচ্যং ন চ সংগ্রন্থনকৌশলং মমাস্তি। 
অতএব ন মে পরার্থচিন্তা হ্বমনো বাসয়িতুং কতং ময়েদম্॥ 

অথ মৎদমধাতুরেব পশ্তেদ্ অপরোহৎপ্যেনমতোহপি সার্থকোহয়ম্।' 

সাংখ্যযোগাচার্য 

লীমদ হরিহরানন্দ আরণ্য-প্রণীত 
এবং 

শ্রীমদ্ ধর্মমেঘ আরণ্য 
ও 

রায় যজ্জেশ্বর ঘোষ বাহাছুর, এমং এ, পি-এছ' ডি, 
সম্পাদিত 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় কর্তৃক 
প্রকাশিত 

১৪৯৩৮ 



গ্রকাশক-_শ্রীভৃপেন্্রলাল বনোপাধ্যার, 

সেনেট হাউস, কলিকাতা ; 

প্রিশ্টার-_ শ্রীননীগোপাল দত্ত 
এমারেল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্ক 

১৫, ডি. এল্. রায় স্্রী, 

কলিকাতা 
পপ শী স্প্রে 

পপি স্পা 
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তাহাতে যে সব শঙ্কা উঠিরাছে এবং অম্পষ্টুত৷ দেখ৷ গিয়াছে, তাহা এই সংস্করণে নিরসিত হইয়াছে। 
ফলে এই সংস্করণে বু অংশ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে । তাহাতে এই দর্শন-পাঠীদের 
সুবিধা হইবে, আঁশ! কর! যায়। 

অধুন! প্রার সর্বদেশেই এক শ্রেণীর লোক “যোগের” পক্ষপাতী হইয়াছেন। তাঁহারা মনে 
করেন যোগ স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, 8০90183)) (0০821) 7690100 আদি ক্ষুদ্র সিদ্ধির উপায় ; 

আবার অন্ত শ্রেণীর লোকের! আসন-মুদ্রার্দিকেই বোগ মনে করেন-_ইহাদের জন্য এই গ্রন্থ নহে। 
যদিচ অসাধারণ শক্তি কি করিয়া হয় ও কেন হয তাহার দর্শন ও বিজ্ঞান-সম্মত যুক্তি ইহাতে আছে, 

কিন্তু তাহা সব এই শাস্ত্রের আনুধর্দিক ও অবান্তব কথা । 
এই শাস্ত্রের বোগ-শবের অর্থ চিত্শীন্তি যাহা, জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, 

সর্বজীবেরই অভীষ্ট । সেই শাঞ্গিলাভের সবুক্তিক কাষ্যকর উপায় এবং তৎসাধনের জন্য যে 
মনোবিজ্ঞান (5০10703 ০ 75/01:0106) ), যখোঁপযোগী পদার্থবিজ্ঞান (110/5105) ও 

দার্শনিক তত্ববিগ্ত। (0০1০0) ) আবগ্তক তাঁহাই এই যৌগশান্বে বিবৃত হইয়াছে-_ন্থারা 
সাধনেচ্ছু ব্যক্তি নিঃসংশর ভইথা ঝাদ্য করিতে পারেন। কারণ, “আমি কি? জগৎকি? কেন 
ও কোথ| হইতে সব হইয়াছে? শান্তির জন্া গন্তব্য পথ কি?-ইত্যাদি বিষয়ে সমাক্ নিশ্চয় 

জ্ঞান ন হইলে কেহ সাধনপথে অগ্রসর হইতে পারেন না। 

উক্ত বিষরে আদিম উপদেষ্টার চরম তথ্য বলিয়! গিয়াছেন। এমন কি হৃত্রকারও কেবল 
“অন্নশীন” করিয়াছেন সে বিষয়ে নূতন কিছু বলেন নাই। তবে যাহাতে সেই তথ্য সকল 
বৌধগম্য হয় সেই প্রণালী সম্যক্ বিকৃত করার জদ্ঠ সুত্রকারের অকু্ননীর ধীও অসাধারণ অন্তু্ট 
স্থচিত হয়। ভাগকার9 তাহার বিল প্রতিভার আলোকপাতে সেই প্রাচীনকালে প্রচলিত 
যোগবিষ্ঠার এ তথ্য সকন সমুগ্ঠাসিত করিয়া! গিরাছেন। 

যোগের মূল তথ্যবিষয়ে নৃতন করিয়া কিছু বলিবার ন| থাকিলেও, উহা! জিজ্ঞাস্ুদেরকে 
নিঃসংশয়ে বোধগম্য করাইবার জন্য, উহার সমীচীনত! খ্যাপন করিবার জন্ত, দুর্বেবাধ স্থলকে বিশদ 
করিবার জন্য এবং বিরুদ্ধবাদীর আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য যে সব নূতন যুক্তি ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ 
আদি আবশ্তক-_বিজ্ঞ পাঠকগণ তাহা৷ এই গ্রন্থে যথেষ্টই দেখিতে পাইবেন; ইহাই এই গ্রন্থের 
বিশেষত্ব | আরও বিশেষত্ব এই বে, কেবল বিভিন্ন দর্শনের টাকা আদি রচনা! করাই ধীহাদের 
উদ্েশ্ত, কোনও এক দর্শনে ধাহীরা স্থিরমতি নহেন তাঁদুশ ব্যাখ্যাকারীর ব্যাখ্যা ইহা নহে, কিন্ত 
যাহাদের জীবন ইহার জন্তই উৎসগ্গীকৃত, ধাঁহাঁদিগকে শত শত জিজ্ঞান্থ ব্যক্তির সংশয় অপনোদন 
করত উপদেশ ও আচরণের দ্বার! এই বিদ্য। প্রতিষ্ঠপিত করিতে হয়_ইহ! তাদৃশ একনি 
ব্যক্তিদেরই গ্রন্থ। 

“কাপিল মঠ” মধুপুর। 2. 7 2, 
মন ১৩৪৫। ১ আধাঢ়। 
ইং ১৯৩৮ । ১৬ জুন। 
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যোগদর্শন সন্বন্ধীয় প্রচলিত গ্রন্থ । 

যোগদর্শনের যে সব প্রাচীন ও এই গ্রন্থকারবিরচিত সংস্কৃত ব্যাখ্যান গ্রন্থ আছে তাহার 
তালিকা দেওয়া হইল । উহার অধিকাংশই কাশীর বি্ঠাবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । 
গ্রন্থসকল যথা, 
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ব্যাসকুত সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য ; 
বাচস্পতি মিশ্রকত তত্ববৈশারদী নায়ী ভীষ্যটাক। ; 
বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত যোগবাপ্তিক নামক ভাম্যটীক! ; 
গ্রন্থকার কর্তৃক ভান্বতী নামী ভাষ্যটাকা ; 
রাঘবানন্দকৃত পাতঞ্জল রহশ্ত 
গ্রন্থকারকৃত সটাকা যৌগকারিকা £ 
নাঁগেশভট্ট-রচিত সুত্রভাষ্যবুত্তিবাখা। ; 
অনস্তরচিত যোগস্ুত্রার্থচগ্রিকা বা! যোগচন্দ্রিকা ; 
আনন্দশিষ্য-রচিত যোগস্ধাকর (বৃত্তি); 
উদয়শঙ্কর-রচিত বোগবৃত্তিসংগ্রহ ; 
উমাপতি ব্রিপাঠি-কৃত যোগস্থত্র বৃত্তি ; 
ক্ষেমানন্দ দীক্ষিত-কৃত স্ায়রত্রীকর বা নবযোগকল্পোল ; 
গণেশ দীক্ষিত-কৃত পাতিজলবৃত্তি ; 
জ্ঞানানন্-কৃত যোগস্ত্রবিবৃতি ; 

নারায়ণ ভিক্ষু বা নারায়ণেন্্র সরম্বতী-কৃত যোগমুত্রগৃটার্থদ্যোতিকা ; 
ভবদেব-কুত পাতগ্ললীয়াভিনবভাষ্য ; 
তবদেব-কৃত যোগনুত্রবৃ্তিটিপ্লন ; 
ভোজরাজস্কৃত রাজমার্তগাখ্যবিবৃতি বা ভোঁজবুত্তি ; 
মহাদেব-প্রণীত যোগন্ত্রবৃত্তি ; 
রামানন্দ সরম্বতী-কৃত যোগমণিপ্রভা : 
রামান্থজ-কুত যোগন্থত্র ভাষ্য ; 
বৃন্দাবন শুক্র-রচিত যোগস্থত্রবৃত্তি ; 
শিবশহ্কর-কৃত যোগবৃত্তি ; 
সদাশিব-রচিত পাতঞীলশ্থত্রবৃত্তি ; 
শ্রীধরানন্দ যতি-কৃত পাতগ্রলরহস্তপ্রকাশ ; 
পাতঞ্জল আধ্যা ৷ 

(রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থ হইতে প্রধানত সঙ্কলিত ) 

2 এ চর তত 



০ম্বগ্র স্কুজীস্ষি 
ভূমিকা_ভারভীয় মোক্ষদর্শনের ইতিহাস 

5811 0৩৬, 

১--১৩ 

যোশদর্শন ( বর্ণানুক্রমিক বিবয়-সূচী দ্রষ্টব্য ) ১৫-_-৩০৭ 
১ম পরিশিষ্ট_-সাংখ্যতত্বালোকঃ ৩০৮--৩৮৯ 

সাংখ্যতভ্তালোকের বিবয়স্থচী। 

উপক্রমণিকা ৩০৮ | প্রাণোদান-ব্যানাপাঁনসমানাঃ ( ৪৪--৫১ ) ৩৩৪ 
মঙ্গলাচরণম্ ৩১১ বাহাকরণেষু গুণসন্নিবেশঃ (৫২) ৩৩৮ 

পুরুষতন্বম্ (প্রকরণ ১--৮) ৩১১ বিষয়ঃ (৫৩) ৩৩৮ 
প্রধানতত্বম্ (৯) ৩১৬ বোধ্যত্ব-ক্রিযাত্ব-জাড্যধন্্াঃ ( ৫৪--৫৫ ) ৩৩৯ 
গ্রহীতা-ব্যবহারিকঃ ( ১০) ৩১৮ চতত্বম্ (৫৬৫৭ ) ৩৪৩ 

গুণানাং বৈষম্যম্ (১১--১২) ৩১৮ আকাশাদিষু গুণসনিবেশঃ (৫৮) ৩৪২ 
ত্রেগুণ্যম (১৩) ৩১৯ তন্মাত্রতত্বম্ তৎকারণঞ্চ ( ৫৯--৬১) ৩৪২ 

মহত্বব্ম (১৪--১৬) ৩২০ বৈরাজাভিমানঃ ( ৬২-_-৬৩ ) ৩৪৫ 
অহঙ্কার ( ১৭) ৩২১ দিক্-কাল-ন্বরূপম্ ( ৬৩) ৩৪৫ 

মনঃ (১৮) ৩২১ তৌতিক-্বরূপম্ (৬৪) ৩৪৬ 

অন্তঃকরণম্ (১৯) ৩২২ সর্নপ্রতিসর্গে (৬৫৬৬) ৩৪৬ 

জ্ঞানাদিম্বরূপম্ ( ২০) ৩২২ বিরাজাভিমানাৎ সর্গঃ (৬৭_-৬৮ ) ৩৪৮ 
গুণানাম্ পরিণামৈকত্বম্ ( ২১) ৩২২ কাঠিন্তাদীনাং মূলতত্বম্ ( ৬৯) ৩৪৯ 

জ্ঞানাদিযু গুণসন্নিবেশঃ (২২২৫) ৩২২ তৌতিকসর্গঃ (৭০) ৩৪৯ 
চিত্তম্ (২৬) ৩২৪ লোঁকাঃ (৭১) ৩৫১ 

প্রথ্যাদীনাং পঞ্চতেদাঃ (২৭) ৩২৪ প্রজাপতি-হিরণ্যগর্ভঃ (৭২ ) ৩৫১ 

চিত্তেন্দিয়াণাং পঞ্চত্বকারণম্ (২৭) ৩২৪ প্রাথুৎপত্তিং। পুংস্ত্ীভেদাঃ (৭২) ৩৫১ 
প্রমাণম্ (২৮) ৩২৫ অভিব্যক্তিবাদ (৭২ পার্দটাক। ) ৩৫৪ 
অগ্ুমানাগমৌ (২৯ ) ৩২৬ পারিভাবিক শব্দার্থ ৩৫৬ 

প্রতাক্ষত্ঞানলক্ষণম্ (৩০) ৩২৭ সংক্ষিপ্ত তত্বসাক্ষাতকার ($ ১-৭) ৩৫৭ 
স্তিঃ (৩১) ৩২৭ ক্ষণতত্ব ও ব্রিকালজ্ঞান (8 ৮--১০) ৩৬২ 

প্রবৃত্তিবিজ্ঞানম্ (৩২) ৩২৭ অলৌকিক শক্তি (8 ১১) ৩৬৭ 
বিকল্প: | দিক্কালো ( ৩৩ ৩২৭ দেহাত্মক অভিমানের লক্ষণ (8১১) ৩৬৭ 

বিপধায়ঃ (৩৪) ৩২৮ পরমাণুতত্ব ($ ১১ পাঁদটাকা ) ৩৬৭ 
সঙ্কল্প-কল্পন-ককতি-বিকল্পন- তত্বসাধনের বিঙ্লেষ প্রণালী 
চি্রচেষ্টাঃ (৩৫) ৩২৮ ($ ১৩-২০ ) ৩৭৪ 
সুখাদি-অবস্থাবৃত্রয়ঃ (৩৬৩৯) ৩৩০  তন্বসাধনের অন্থুলোম প্রণালী 
চিত্তব্যবসায়ঃ (৪০) ৩৩২ (8 ২১-২৬) ৩৭৬ 

ভ্ঞানেন্দ্রিয়াণি (৪১--৪২) ৩৩২ লোকজংগ্বান ($ ২৭) ৮৪ 
কন্ধেন্ছ্িয়াণি (৪৩) ৩৩৩ বররত্বমালা ৮৫ 



[৪ ] 

২য় পরিশিষ্ট _সাংখ্যীয় প্রকরণমাল! ৩৯০-_৫৬০ 
তত্বপ্রকরণ ৩৯ 

২ পঞ্চভূত প্রকৃত কি? ৪০৩ 
৩ মস্তিক্ক ও স্বতন্ত্র জীব ৪০৮ 
৪ পুরুষ বা আত্ম ৪১৫ 
৫ পুরুষের বছত্ব ও 

প্রকৃতির একত্ ৪৩০ 
৬ শাস্তিসস্ভব ৪৩৫ 
৭ সাংখ্যের ঈশ্বর ৪৪০ 
৮ শান্কর দর্শন ও সাংখ্য ৪৪৬ 

৯ক্ক্াংখ্টীয় প্রাণতন্ত ৪৭৯ 
১৬ সত্ব ও তাহার অবধারণ ৫০৪ 

লক্ষপ্াদি-_-আপেক্ষিক সত্য-_অনাপেক্ষিক 
সত্য-_-সত্যের অবধারণ--আঘথিক ও 
পারমাথিক সত্য--সত্যের উদাহরণ । 

১৬ জ্ঞানযোগ ৫১২ 

সাধন সক্কেত--“আমি আমাকে জান্ছি” 
এই “আমি” কে ?-ধ্যানের বিষয়-_ 

ওয় পরিরিশিষ্ট_ভাস্বতী_যোগভান্ত টাক (সানুবাদ ) 

মম্মীতিমাত্রের উপলব্ধি-__সমনস্কতা ব 
সম্প্রজন্ত-সাধন। 

১২ শঙ্ক। নিরাস ৫২০ 
১। মুক্তি কাহার? ২। মুক্তপুরুষদের 

নির্মাণ চিত্ত। ৩। পুরুষ কি ব্যাপারবান্? 
৪| অনির্বচনীয়, অজ্ঞেয় ও অব্যক্ত । ৫ 
ব্রেগুণ্যের অংশতেদ নাই। ৬। স্থির ও 
নির্বিকার। ৭ গুণ-বৈষম্য। ৮। মুলে 
এক কি বহু? ৯। সাঁধনেই সিদ্ধি। ১০। চরম 
বিশ্লেম কাহাকে বলে? ১১। ভাল ও মন । 

১২। পুরুঘকার কি আছে? 
১৩ কর্ম প্রকরণ ৫২৮ 

১। লক্ষণ-_-২। কর্মস্স্কার_ ৩। 

কন্মাশর__৪ 1 বাঁসনা--৫। কর্মফল--৬। 

জাঁতি বা শরীর__৭। আখু-৮। ভোগফল 
-৯। ধর্মাধর্ম কর্ম । 

১৪ কাল ও দিকৃবা অবকাশ ৫৪8৪ 

৫৬১-৭৩২ 

যোৌগদর্শনের বিষয়স্ুচী। 
অঙ্কমকলের অর্থ_ প্রথম অঞ্চ পাদস্চক ; দ্বিতীৰ 'অঙ্ক স্তরের ভাধান্চক এবং তৃতীষ 

টাকাহচক। ধেমন ১)৫ (৩)- প্রথন পাদেন পঞ্চম হত্রভাষ্যের তৃতীয় টাকা। 

অ | অদর্শন ২1২৩ (৩) 

অকুসীদ ৪1২৯(১) | অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কন্মন ২১২(২), ২১৩ 
অক্রম ৩৫৪ | অধিকার ১১৯৪), ১৫০(২), ২২৭১) 
অক্রিষ্টা ১৫(৩) । অধিকার সমাপ্তির হেতু ৪1২৮১) 
অখ্যাতি-বাঁদ ২1৫(২) ৷ অধিমাতোপায় ১২২৫১) 
অঙ্গ মেজয়ত্ব ১৩১  অধ্যাত্ম প্রসাদ ১৪৭(১) 
অজ্ঞাত-বাদ ৩১৪(১) | অধ্বভেদ ( ধন্দের ) ৪0১২১) (২) 

অজ্ঞেয়-বাদ ৩।১৪(১) । অন্ত ১২৭) 
অণিমাদি ৩1৪৫ | অনন্ত-সমাপত্তি ২18৭১) 
অতদ্রপ-প্রতিষ্ঠ ১৮১) | অনবস্থিতত্ব ১/৩*(১) 
অতিপ্রসঙ্ ৪1২১১) | অনািসংযোগ ২1২২১) 
অতীতানাগত জ্ঞান ৩।১৬(১) | অনাভোগ ১১৫২) 
অতীতানাগত ব্যবহার 81১২(১) | অনাশর ( সিদ্ধচিত্ত ) ৪1৬১) 



অনাহত নাঁদ ১২৮(১), ৩১১) | অধুতসিদ্ধাবয়ৰ 
অনিত্য ২৫ | অযোগীদের কর্ম 

ত বিপাক ২।১৩(২)ঝ : অবিষ্ট 
অনির্ববচনীয়-বাদ ২।৫(২), ৩।১৩(৬), ৩১৪(১) | অর্থ 

অন্থগুণবাঁসনাভিব্যক্তি ৪1৮ ; অর্থবন্ত্র ( ইঞ্্রিয়নপ) 
অনুমান ১/৭(৬), ১৪৯ : অর্থবস্ত ( ভূতরূপ ) 

অন্থব্যবসায় ১/৭(৪), ২।১৮(৭) | অর্থমাত্রনিভাস 
অনুশাসন ১/১(২) | অলব্বভূমিকত্ব 
অন্তঃকরণধর্থব ১২২), ২১৮ ৃ অলিঙ্গ 
অন্তরায় ১৩০(১) | অবয়বী 
অগ্তরঙ্গ ( সম্প্রজ্ঞাতের ) ৩।৭(১) : অবস্থাপরিণীম 
অন্তদ্ধান ৩1২১১) ৷ অবিষ্ঠা ( কেশ) 
অন্যতানবচ্ছেদ ৩৫৩ | অবিদ্তা ( সংযোগহেতু ) 
অন্বয় (ইন্দরিয়রূপ ) ৩1৪৭১) | অবিপ্লব 
অন্ধয় ( ভূতরূপ ) ৩1৪৪(২) | অবিরতি 
অপরান্তজ্ঞান ৩1২২ | অবিশেষ 

অপরাস্তনিগ্রণন্থ ৪1৩৩(১) | অবীচি 
অপরিগ্রহ ২।৩০(৫) | অব্যক্ত 
অপরিগ্রহ-প্রতিষ্ঠ। ২।৩৯(১) ; অব্যপদেশ্ত ধন্ধ 
'মপরিণাঁমিনী চিৎ ১/২(৭) | অশুচি 
অপরিদৃষ্ট চিত্বধর্ন ৩1১৫২), ৩১৮ | অশ্রদ্ধি 
অপবর্গ ২1১৮(৬)(৭), ২২১২), ২।২৩(১) | অগুক্লাকৃষ (কর্ম) 
অপবাদ ২।১৩(২) | অঞ থোগাঙ্গ 
অপান ৩1৩৯ অসংখ্যত্ব 

অপুণ্য ২।১৪(১) | অসৎকারণ-বাঁদ 
অপোহ ২১৮৭) | অসৎকধ্য-বদ 

অপ্রতিসংক্রনা ১২৭), ২1২০(৬), 61২২১) 

'অপ্ভৃত ২।১৯(২) | অসম্প্রমোষ 
অভাব ১৭(১), 81২১(২) | অসহভাঁব 

'অভাব-প্রত্যয় ১।১০(৯) | অস্তেয় 

অভাবিত-ন্মর্তব্য ১১১৩) | অন্তেয়-গ্রৃতিষ্ঠ 
অভিধ্যান ১/২৩(২) | অন্বিতা ( ইন্জরিয়রূপ ) 
অভিনিবেশ ( ক্লেশ ) ২৯১) | অশ্মিতা ক্লেশ 

৮. (চিত্ব-শক্তি ) ২১৮৭) | অস্মিতা 
অভিব্যক্তি ৩।১৪(২) | অন্নিতামাত্র 
অভিব্যক্তি (বাসনার ) ৪1৮১) | অস্মিতামাত্র বিশোক। 
অভিভাবা-অভিভাঁবকত্ব (গুণের) ২১৫১) | অহিংসা 
অভ্যাস ১/১২(১), ১১৩, ৯১৪, 1 অহিংসা-ফল 
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৩1৪৪, ৩৪৭ 
81৭(১) 

৩া২২ 
১৪২, ৩১৭(১) 

৩1৪৭(১) 

৩|৪৪(২) 

১৪৩, ৩৩১) 
১৩০(১) 

১/৪৫(১), ২1১৯১) ও (৬) 
১।৪৩(৫) 

৩/১৩(২), ৩/৯৫(১) 
২৪, ২৫(২), ২২৪ 

২২৪() 
২২৬(১) 

১৩০৫১) 
২।১৯(১) ও (৩) 

৩1২৬৩) 

২।১৯(৬) 
৩।১৪(১) 

২|৫(১) 

২।২(১) 

৪1৭(১) 

২২৯ 

২1২২(১), 81৩৩(৪) 
৩1১৩(৬), ৩/১৪(৯) 

৩/১৩(৬'১ ৩1১৪(১) 
অসম্প্রচ্ভাত ১২(৯), ১১৮, ১২০৫), ১1৫১(২) 

১১১৫১) 

১1৭(৬) 

২।৩০(৩) 

২1৩৭(১) 
৩।৪৭(১) 

২1৬(১) 
১।১৭(৫), ২১৯৪) 

২।১৯(৪), 81৪0১) 
১।৩৬(২) 

২৩০৫১) 

২৩৫(১) 



হি 

আকারমৌন ২৩২(৩) 
আকাশগমন ৩1৪২১) 
আকাশভৃত ২১৯২), ৩1৪১ (১), ৩৪২ 

আগম ১৭ (৭) 

আত্মভাবভাবন! ৪1২৫ 

আম্মদর্শনযোগ্যত৷ ২৪১ (১) 
আদর্শ-পিদ্ধি ৩৩৬ 
আননা ১১৭ (৪) 

আবট্য-জৈগীষব্য সংবাদ ৩1১৮ 
আতোগ ১১৫ (২) 

আত্যন্তরবৃত্তি ( প্রাণায়াম। ২1৫০ (১), ২৫১ 
'আভ্ন্তর শৌচ ২1৩২, ২৪১ 

আমিত্ব কি? ১৪ (8), ৪1২৪ (১) 
২1১৩(১) 

আরম্তবাদ ( বিবর্তবাঁদ ও পরিণামবাঁদ ) 
৩।১৩ (৬), ৩১৪ (১) 

আলম্বন ১১৭(৬) 

আলম্বন ( বাসনার ) ৪1১১ (১) 
আলঙম্ত ১1৩০১) 

আবাঁপগমন ২১৩ 
আশ ১1২৪, ৪1৬ 

আশা: ২৯, ৪1১০১) 
আশীর নিত্যত্ব ৪1১০ (১) 
'আসন ২২৯, ২৪৬ (১) 

আমন সিদ্ধি ২৪৭ 
আসনফল ২৪৮ (১) 
আস্বাদ-সিদ্ধি ৩1৩৬ 

ইড়া ৩১ (১) 

ইন্জিয়তত্ত ২১৯ (২) 
ইন্দিয়ুজয় ( সিদ্ধি) ৩1৪৭(১) 
ইক্ক্িরসিদ্ধি ২৪৩ 

ইন্দরিয়-স্বর্ূপ ৩৪৭(১) 
ইন্ছিয়ের বস্তা ২৫৫(১) 

ঈশিতৃত্ব ৩1৪৫ 
১1২৪ 

ঈশ্বর-অনুমান ১২৫ (১) 
ঈশ্বর-প্রণিধান ১1২৩, ১২৮৫৯), ৯২৯(২), 

২1১, ২1৩২৫) 
ঈশ্বর-প্রণিধান-ফল ১২৯২), ১1৩০, ২৪৫(১) 
ঈশ্বরপ্রসাদ ৩৬২) 
ঈশ্বরের জীবান্ুগ্রহ ১/২৫(২) 
ঈশ্বরের বাচিক ১২৭১) 

উচ্ছেদ-বাদ ২।১৫(৪) 
উৎক্রান্তি ৩৩৯(১) 
উদ্দানজয় ৩1৩৯১) 

উদারক্লেশ ২৪(১) 
উপরাগাপেক্ষত্ব ৪1১৭১) 
উপসর্গ ( সমাধির ) ৩৩৭(১) 
উপসঙ্জন ১১(৭) 
উপাদান ৩1১৩ (৬) 

উপার-প্রত্যয় ১২০ 
উপেক্ষা ১৩৩(১), ৩২৩ 

উহ ২1১৮৭) 

খত ১1৪৩১) 

ঝতন্তরা প্রাজ্ঞ ১1৪৮(১) 

একতত্ীভ্যাস ১৩২(১) 

একভবিকত্ব ২।১৩(২) 
একসময়ানবধারণ (দ্রষ্ -দৃশ্তের ) ৪1২০(১) 
একাগ্রতাঁপরিণাম ৩১২(১) 
একাগ্রভূমি ১১৫৫), ৩।১২৫১) 
একেন্দরিয়বৈরাগ্য ১১৫(৩) 

কঠকপ ৩৩০(১) 

| কফ ৩২৯ 

৷ করুণা ১1৩৩১) 

ৰ কন্ম ১২৪, ৪1৭১) 

| কর্মতত্ব ২১২, ২১৩৫২), ৪1৭, ৪1৮, ৪৯ 
কর্মমনিবৃত্তি ৪812০ 

কর্ম্মযোগ ১২৯২), ২১ 
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কম্মবাসনা ৪1৮১) | ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ ১/১৮(৩), ১/৩২(২), 
কর্মীশয় ২।১২(১), ২1১৩(২), ৩।১৮ ৪1২০(১), ৪1২১(১) 

কর্মবিপাক ২১৩(১) | ক্ষিতিভূত ২।১৯(২) 

কর্মে্িয় ২।১৯(২) ূ ক্ষিগততৃমি ১1১৫) 
কাঠিন্য ৩1৪৪, ৪1১২৫১) | ক্ষুৎপিপাসা নিবৃতি ৩1৩০(১) 
কায়ধর্মানভিঘাত ৩1৪৫ : ১ 

কায়রূপ ৩২১ খ্যাতি ১।৪(২), ২২৬১) 
কায়বাহজ্ঞান ৩২৯৫১) গা 

কায়সম্পৎ ৩1৪৫, ৩1৪৬ | গতি ২।২৩(৩) 
কায়সিদ্ধি ২।৪৩ | গতি বা অবগতি ১৪৯ 
কায়াকাশ-সম্বন্ধ ৩৪২6১) : গুণাত্মা! (ধর্ম) 81১৩ 
কায়েন্দরিয়সিদ্ধি ২৪৩ ; গুণপর্বর ২1১৯ 
কারণ ২২৮ ূ গুণবৃত্তি ২।১৫(১) 
কাধ্যবিমুক্তি ( প্রজ্ঞ। ) ২২৭ | গুণবুত্তি-বিরোধ ২।১৫(১) 
কাল ৩।৫২(২), 8১২(১) | গুরু ১২৬ 

কাষ্ঠমৌন ২।৩২(৩) ; গোঁময়-পায়সীর গ্ঠার ১৩২(৩) 
কুগুলিনী ৩1১(১) | গ্রহণ (চৈত্তিক) ২1১৮৭) 

কৃম্মনাড়ী ৩৩১৫১) | গ্রহণ (ইন্জ্রিযের রূপ ) ৩1৪৭১) 
কতার্থ ২।২২, ৪1৩২ | গ্রহণ সমাপত্তি ১/৪১(২) 
কৃষণকন্মম 81৭0৯) | গ্রহীতা ১১৭৫), ১৪১২), ২২০(২) 
কৈবল্য ২২৫, ৩৫০৫১), ৩।৫৫(১), ৪1৩৪. গ্রাহা ১1৪১ 

কৈবল্য প্রাগ্ভার ৪1২৬১) চ 
ক্রম ৩1১৫৯), ৩1৫২, ৪1৩৩(৯১) | চতুর্থ প্রাণারাম ২৫১(১) 
ক্রুমান্থাত্থ ৩১৫ | চন্দ ৩1২৭১) 

ক্রিয়াফলাশ্রয়ত ২।৩৬(১) | চরমদেহ ৪1৭ 
ক্রিয়াশীল ২১৮১) | চরমবিশেষ ৩1৫৩(২) 
ক্রিয়াযোগ ১২৯(২), ২1১৫১) | চিতিশক্তি ১২(৭), 81২২১) 
ক্রিয়াযোগফল ২২৯) চিত্ত ১/৬(১), ১/৩২(২), ৪1১০(২) 
করিষ্টাবৃত্তি ১৫১) (২) । চিত্তনিরোধ ১৯২, ১১২) ১৫১ 

কেশ ২৩(১) । চিত্তনিবৃত্তি ২২৪(২) 
ক্লেশকর্মনিবৃত্তি ৪1৩০(১) | চিন্-প্রসাদন ১৩৩৫১) 
ক্লেশতনুকরণ ২২৫১) | চিত্তের পরার্থত্ব ৪1২৪(১) 
রেশ (বিপাক ) ২১৩ | চিত্তভূমি ১১৫৫) 
কেশবৃত্তি ২১১১) ! চিত্তবিক্ষেপ ১৩০৫১) 
ক্রেশক্ষেত্র ২।৪ | চিত্তের বিভূত্ ৪1১০(২) 
ক্ষণ ৩৫২(১) : চিত্তবিমুক্তি ( প্রজ্ঞার ) ২২৭১) 
ক্ষণক্রম ৩৫২১) ৷ চিত্তবৃত্তি ১৫, ১৬১) 
ক্ষণপ্রতিযোগী ৪৩৩৯); চিত্তসংবিৎ ৩৩৪(১) 
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চিত্তসত্ব ১২(৩) , তম ২১৮(১) 
চিত্ত ্বাভাস নহে ৪1১৯ | তাঁপছঃখ ২১৫১) 
চিত্তানবয ৩1৯(১) ৷ তারক ৩1৫৪ 
চিত্তের দ্রষ্টা অন্য চিত্ত নহে ৪1২১  তারাগতিজ্ঞান ৩1২৮১) 
চিত্তের ধর্ম ৩১৫(২) ৷ তারাবুাহজ্ঞান ৩২৭৯) 
চিত্তের মূলধন্ম ১/৬(১), ২১৮৭) | | তীত্র সবেগ ১২১১), ২১২ 
চিত্তের বশীকার ১/৪০(১) | তুল্য প্রত্যর ৩1১২১) 
চিত্তের বিভক্ত পন্থা ৪1১৫(১) ! তেজোভূত ২১৯২) 
চিত্তের সব্বার্থতা 81২৩ | ব্রিগুণ ২/১৫(১), ২1১৮৫) 
চিত্তের পরিমাণ 61১০(২) | দূ 

জ  দপ্ধবীজকল্প ক্রেশ ২২১), ২।৪(১) (২), 
জন্মু সিদ্ধি ৪1১১) | ২১০৫১), ২১১১) 
জন্মকথ্তা-সন্বোধ ২।৩৯(১) | দর্শন ১৪(২) 
জপ ; ১২৮১), ২৪৪(১) | দর্শনবঙ্ভিত ধর্ম ৩১৫৫২), ৩১৮ 

জাতি ২।১৩(১), ৩1৫৩, 81৯ | দর্শন-শক্তি ২1৬১), ২।২৩(২) 
জাতান্তর পরিণাম ৪1২ ৷ দ্রশিতবিবয়্ত ১২৫৭), ১1৪(১) 
জীবন ৩৩৯ ২১৭(৪), ২।২৩(৩) 

জীবদুক্ত ১২৭১), ৪1৩০(৯) ' দিব্য্রোত্র ৩1৪১(১) 
জৈগীষব্য ২৫৫, ৩১৮ । দীর্ঘ প্রাণাঁয়াম ২1৫০১) 
জন মত ৪1১০(২) | ছুঃখ ১৩১৫১), ২৮, ২1১৫, ২১৩, ২১৭(৪) 
জ্যোতিম্বতী ১৩৬, ৩1২৫, ৩২৬১) | ছুঃখানুশমী ২1৮১) 
জ্তাতাজ্ঞাত ৪1১৭(১) | দৃক্শক্তি ২।৬(১) 
জ্ঞানদীপ্ডি ২।২৮(১) | দৃশিমাত্র ২।২০(১) 
জ্ঞান প্রসাদ ১1১৬৪) | দৃষ্ত ১1৪(৪), ২১৮, ২1১৯ 
জ্ঞানাগ্নি ২৪(১) : দৃশ্যত ও দ্রুত ১196৪) 
জ্ঞানানন্তা ৪1৩১(১) | দৃশ্ত-প্রতিলবি ২১৭(২) 
জ্ঞানেন্তরিয় ২১৯২) ূ দৃখস্যাত্মা ২২১ 
জ্েয়ললত্ব ৪1৩১(১) ।  দৃষ্টজন্মবেদনীয় ২১২(২) 
জলন ৩৪০১) | দেশ- পরিদৃষ্টি ( প্রাণায়ামের ) ২।৫০,১) 

তি দোষবীজক্ষয় ৩1৫০(১) 
তত্বজ্ঞান ২1১৮(৭) | দৌর্মনস্ত ১৩১ 
তৎস্থত্ব ১৪১ : দ্রব্য ৩1৪৪(১), ৪1১২১) 
তদঞ্জনতা ১৪১ দ্রষ্টটা]: ১৩, ১৪68), ১/৭(৫),২২০(১),৪1১৮ 
ত্দাকারাপত্তি (চৈতুন্তের) 81২২(১) | দ্রষ্টত্ব ও দৃশ্যত ১1৪(৪) 
তন্থরেশ ২।২, ২1৪৫১) | দ্র দৃশ্যাভেদ ২২০(২) 
ত্মাত্র ১1৪৫২), ২১৯(৩) | দ্রষদৃশ্তোপরক্ত ৪1২৩১) 
তপ;ঃ ২১১), ২৩২ | দ্বন্দ ২1৪৮ 
তপ:-ফল ২৪৩(১) ২৮(১), ২১৫(১) 



1 ৯ ] 

] 
ধর্ম ৩১৩(৫), ৩১৪১), ৪1৩ 

ধন্ম-পরিণাম ৩১৩২) 
ধর্মমেঘ-সমাধি ১/২(৬), ১1৫(৭), ৪1২৯১) 
ধর্মান্ূপাতী ৩১৪৫১) 
ধ্মী ৩১৩৫) ৩১৪৫১) 

ধারণ ২১৮৭) 
ধারণা ৩১৫১) 
ধ্যান ৩২(১) 
ফ্ব ৩২৮ 

ন্ 

নন্দীশ্বর ২১২, ২১৩,৪1৩ 

নরক ৩1২৬(৩) 
নষ্ট (দৃশ্ত ) ২২২৫১) 
নহষ ২১২, ২১৩, ৪1৩ 

নাঁদ ১২৮১), ৩1১১) 

নাড়ীচত্র ৩1১৫১) 
নাতিচক্র ৩1২৯(১) 
নিঃসভ্তাসত্ত ( নিঃসদসৎ, নিরসৎ ) ২1১৯৬) 
নিত্যত্ব ৪1৩৩(৩) 

নিদ্রা ১1১০ 

নিদ্রা ক্রিষ্টা ও অক্রিষ্ট ১৫(৬) 
নিদ্রাজ্ঞান ১1৩৮(১) 

নিমিত্ত ৪1৩১), ৪1১০৩) 
নিয়তবিপাক ২১৩(২)ঝ 

নিয়ম ৩২ 

নিরতিশয় ১২৫(১) 
নিরয়্লোক 2, 
নিরাকার-বাদ ১২৮১) 
নিরুপক্রম কর্ম ৩২২(১) 
নিরুদ্ধভূমি ১১৫৫) 

নিরোধ (সমাধি ) ১1১৮(১), ১৫১ 
নিরোধপরিণাম ৩৯(১) 
নিরোধক্ষণ ৩৯১) 
নিরোধের সংস্কার ১১৮৫১), ১৫১১) 
নিরোধের স্বরূপ ১১৮৩) 
নির্মাণচিত্ত ১/২৫(২), ৪186১) 
নির্ধিচার সমাপত্তি ১৪১৫২), ১৪৪(২)(৩) 

নির্ঝিচার-বৈশারগ্ ১৪৭ 
নির্ধিতর্কা সমাপত্তি ১৪১৫২), ১৪৩, ১৪৪(৩) 
নির্বীজ সমাধি ১/১৮(৩), ১৫১৫২) 

পূ 
পঞ্চশিখ ১৪(২) 
পথস্থন্ধ 91২১(২)(৩) 
পদ ৩১৭(২) 
পরচিত্জ্ঞান ৩১৯১) 

পরম প্রসংখ্যান ১২৬) 
পরম মহত ১৪০৫১) পরমাণু ১৪০(১)১ ৩৫২১) 
পরমার্থ ৩৫৫২) 

পরমা বশ্ততা (ইন্জিয়ের ) ২1৫৫ 
পরমার্থদৃষ্টি ও পরমার্থাসিদ্ধি ১৫(৭) 
পরবৈরাগ্য ১১৬, ১১৮(১) 
পরশরীরাবেশ ৩৩৮১) 
পরম্পরোপরক্ত প্রবিভাগ ২।১৮(২) 
পরিণাম ৩] ১৩(১)(২) 

পরিণামক্রম ৪৩৩(১) 
পরিণীমক্রমসমান্তি ৪1৩২(১) 
পরিণাম ছখে ২১৫৫১) 
পরিণাম-বাদ ( আরম্তবাঁদ ও বিবর্তবাঁদ ) 

১/৩২(২), ৩১৩৬) 

পরিণামান্যত্বহেতু বত পরিণামৈকত্ব 81১৪(১) 

পরিদৃষ্টচিততধর্মম ৩1১৫২) 
পুনযদাঁস ২২৩(৩) 

পাঁতাললোক ৩1২৬৩) 
পাশ্চাত্য মত ২1৯২), ৩১৪1১), ৩1১৬১), 

৩1২৬(১), ৩16০১), ৪1১০১) 

পিঙ্গলা ( নাড়ী ) ৩১১) 
পিগুর্রহ্াগমার্ ৩1১১) 
পিত্ত 

৩২৯ 

পুণ্য কর্ম ২1১৪(১) 

পুনরনিষ্ট প্রসঙ্গ সর 
পুরুষ অপরিণাঁমী হি পুরুষখ্যাতি ১১৬(১) 

পুরুষজ্ঞান ৩৩৫৫১) 
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পুরুষ বহুত ২২২(১) | প্রত্যাহার ২৫৪ (১) 

পুরুতার্থ ২১৮৫১), ২২১৫১) (২) | প্রত্যাহার ফল ২৫৫৫১) 
পুরুষের সদাজাতৃত্ব ২|২০(২), ৪1১৮ : প্রত্যবম্শ ১1১৩ 
পুণ্য ২১২১ ২১৪ ; প্রত্যবেঙ্গ। ১২০(৩) 

পূর্ধবজন্মানুমান ২৯(২) : প্রত্যভিজ্ঞান ৩১৪৫১) 
ূর্ববজাতিক্তান ৩1১৮১) ! প্রথমকল্পিক ৩1৫১ 

ূর্ধ্বসিদ্ধ ব! সগুগ ব্রহ্ম. ৩/৪৫(১) | প্রধান ২১৯(৬), ২২১৫১) 
পৌরুষেয় চিত্তবৃত্তিবোধ ১৭(৪) | প্রধান জয় ৩৪৮১) 
প্রকাশশীল ২১৮৫১) | প্রমা ১1৭0১) 
প্রকাশাবরণ ২৫২(১) | প্রমাণ | ১1৭১) 
প্রকাশাবরণক্ষয় ৩৪৩৫৯) | প্রমাণ ক্রিষ্ট ও অক্ষ ১/৫(৬) 
প্রক্কৃতি ( করণের ) ৪1২, 81৩(১) | প্রমাদ ১1৩০১) 

প্রকৃতি ( মূল! ) ২১৮৫), ২১৯৫৫) | প্রযত্ব-শৈথিল্য ২|৪৭(১) 
প্রকৃতির একত্ব ২২২৫১) | প্রবাহচিত্ত ( বৌদ্ধদের ) ১/৩২(২) 
প্রক্কতিলয় ১১৯৩), ৩২৬৩) ; প্রবিবেক ১১৬(১) 

প্রকত্যাপূরণ ৪1২১), ৪1৩ | প্রবৃত্তি ১৩৫১) 
গ্রথ্য। ১২(৩) | প্রবৃতিভেদ (নিম্াণচিত্তের) ৪1৫0৯) 
প্রচার সংব্দন ৩৩৮১) | প্রবত্তালোকন্তাস ৩২৫১) 
প্রচ্ছ্দীন ১৩৪(১) ১1৩৯ 

প্রজ্ঞা! ১২০৪) | প্রশান্তবাহিতা ১১৩৫১), ৩১০৫১) 
প্রজ্তালোক ৩৫(১) | প্রশ্ন ঘ্বিবিধ 81৩৩৪) 
প্রণব ১২৭৯) | প্রসখ্যান ১২(৬), ২২৫১), ২৪, 91২৯১) 

প্রণব জপ ১/২৭(১), ১।২৮(১) | প্রসজ্য প্রতিষেধ ২।২৩(৩) 
প্রণিধান ১২৩৫১), ২১ | প্রনুপ্ত ক্লেশ ২1৪(১) 

প্রতিপক্ষতাবন ২৩৪ | প্রনুপ্তি ২৪(১) 

প্রতিপ্রসব ২১০১) | প্রাকাম্য ৩৪৫ 

প্রতিপ্রসব ( গুণের ) ৪1৩৪১) | প্রাণ ২1১৯(২), ৩৩৯ 

গ্রাতিযোগী ১৭৫১), ৪1৩৩১) | প্রাণায়াম ১৩৪, ২৪৯৫১), ২।৫০, ২1৫১ 
প্রতিসংবেদী ১৭(৫)১ ২২০ | প্রাণায়াম-ফল ২।৫২(১), ২৫৩১) 

প্রতীত্য 81২১১) | প্রাণায়াম_ বৈদিক ও তান্ত্রিক ২৫০(১) 
প্রতীত্যপমুৎপাঁদ (বৌদ্ধদের) ৩১৩(৬) | প্রাতিভ-সিদ্ধি ৩1৩৬ 
প্রত্যক্-চেতনাধিগম ১২৯১), ২২৪ | প্রাতিভসংযম-ফল ৩1৩৩১) 
প্রত্যক্ষ ১৭২) | প্রান্ততভূমি-প্র্ঞ। ২২৭(১) 
প্রত্যয় (বৃত্তি) * ৯৬৫১), এ১৭ | প্রাপ্তি ১৪৯ 
প্রত্যয় ( বৌদ্ধদের ) ৩১৩(৬), ৪২১১) | প্রাপ্তি-সিদ্ধি ৩1৪৫১) 
প্রতায়ানগপশ্যা ২২০(৬) ক 

প্রত্যয়াবিশেষ & ৩৩৫৫১) | ফল ( কর্মের ) ২১৩ 
প্রত্যয়ৈকতানত। ২০১) | ফল (বাসনায় ) 91২১(২) 



বুদ্ধিত্বরূপ 
বৌদ্ধমতের উল্লেখ 
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১1৭৫৪) 

৩৩৮১) 
১২৪২) 

৩২৩৫১) 
৩২৪(১) 

২২০২) 
২২০২) 

২১৫ 
৪1২১১) 

১1৩১) 
১1২(৩)(৪) 

১৩৬২) 
১/৩৬(২) 

১১৮৫৯), ১/২০(৩), 
১/৩২(২), ১1৪৩(৪) ৬২ ৩১৫১), অ১৬৬), 
৩1১৪(১) 81১৪২), ৪1১৬১), ৪1২০১), 
81২১(২) (৩), 81২৩(২), ৪1২৪১), 

রহ্নচধ্্যপ্রতিষ্ঠ। 
বরহ্মবিহার 
ব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা 

ভক্তি 
ভব 

ভবপ্রত্যয় 
ভার 
ভাবপদার্থ 
ভাবিতন্র্তব্য 
ভুবনজ্ঞান 

ভূ-আদি লোক 
ভূতজয় 
ভৃততত্ব 
ভূতে্তরিয়াত্মবক 
ভূমি ( চিত্তের ) 
ভূমি ( যোগের ) 
ভোক্তা 

তোত্ৃশক্তি 

২৩০৫৪) 

২1৩৮১) 

১1৩৩১) 

১1২৫(২), ৩৪৫ 

১২৮(১) 
১১৯১) 

১১৯১) 

৩/৪২(১) 
৪1১২১) 

১/১১(৩) 

৩২৩ 

৩২৬(২) 
৩৪৪ 

২।১৯(২) 

২১৮ 

১১৫) 

৩৫১ 

১1২৪, ২১৮৬) 
২৬ 

ভোগ ২৬, ২১৮, ২১৩১), ১২১৫২) 
২২৩১), অ৩৫৫১) 

ভোগাত্যাম ২1১৫ 
ভোগ্যশক্তি ২৬ 
্রান্তিদর্শন ১/৩০(১) 

৮] 

মধুপ্রতীকা ( সিদ্ধি ) ৩৪৮ 
মধুভূমিক ৩৫১ 
মধুমতী ৩৫১১ ৫৪ 
ম্ন ১৬১), ২১৯৫২) 

মন্থচৈতন্ ১২৮১) 
মনোজবিত্ব ৩৪৮১) 
মরণ ২১৩ 

মহত্ত্ব ১১৭৫৫), ১২০৫৫), ২১৯৫৫) 
মহাবিদেহ ধারণ! ৩৪৩১) 
মহাব্রত ২৩১৫১) 
মহিমা ৩৪৫ 

মাদক সেবনের ফল ২৩২৯) 
১৩৩৫১) 

১/৭(৩), অ৫৩(২) 
ুর্ধজ্যোতি ৩৩২১) 
মুঢ়ভূমি ১১৫৫) 

মৈত্রী ১৩৩১) 
মৈত্রীফল ২৩ 
মোক্ষকারণ- যোগ ২২৮২) 
মোক্ষপ্রবৃতি 9২১৫২) 
মোহ ১১১৫৪), ২৩৪৫৯) 

যব 

যতমানসংজ্ঞ৷ বৈরাগ্য ১/১৫(৩) 
যত্রকামাবসাযিত্ব ৪৫১) 
বথাভিমত ধ্যান ১৩৯৫১) 
যম ২1৩৪ 
যুতসিদ্ধাবযব ৩৪৪ 
যোঁগ ১১৫৪), ১২৫১) 
যোগপ্রদীপ ৩৫৪(১) 
যোগসিদ্ধির যাথার্থ্য ১৩৯৫১) 
যোগসিষের লক্ষণ ৩২৬২) 
যোগান ২২৯৫১) 
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যোগীদের আহার ২৫১৫১) 

যোগীদের কর্ম ৪1৭(২) 
)] 

রজ ২১৮(১) 

রাগ ২1৭১) 
রুদ্ধব্যবসায় ২১৮(৭) 

রেচন ১৩৪(১, ১৫০৫১), ২৫১৫১) 
ল্ 

লক্ষণ-পরিণাম ৩১৩২) 

লঘিমা ৩৪৫ 

লঘুত৷ ৩1৪২(১) 

লিগ ২১৯(১) 
লিঙ্গমাত্র ২১৯১) 

লোকসংস্থান ৩1২৬ 
বৰ 

বর্ণ ( উচ্চারিত ) ৩১৭(২) ক 
বশিত্ ৩৪৫ 
বশীকার ( চিত্ডের ) ১1৪০(১) 
বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্য ১১৫ 

বস্ত ৪1১৪২), 81১৫৫১) 

বস্ততত্বের একত্ব ৪1১৪ (১) (২) 

বস্তপতিত ৩1৫২ (৩) 

বস্তুর একচিত্ততন্্রত। নিষেধ ৪1১৬ ১) 

বস্তসাম্য 91১৫ (১) 

বহিরকল্পিতা বৃত্তি ৩৪৩ (১) 
বহিরঙ্গ ( নির্বাজের ) ৩৮ (১) 

বৃত্তি ৩১৭(২) ট 

বাচ্য-বাঁচকত ১২৮ (১) 

বাত ৩২৯১) 

তি ২১৯২) 

বার্তী-সিদ্ধি ৩৩৬ 

বার্ষগণ্য ৩৫৩ (২) 

বাসনা ১২৪, ২১২১), ২১৫ (৩) ৩১৮১৪।৮ 

বাসনানাদিত ২1১৩, ৪1 ১০(১), 81২৪ 
বাসনানন্তর্য 81৯১) 

বাসনা-ফল ৪1১১ (১) 

বাসনাভিব্যক্তি ৪1৮৫১) 
বাসনার অভাব ৪1১১১) 

বাসনালম্বন ৪1১১(১) 

বাসনাশ্রয় ৪1১১ (১) 
বাসনা-হেতু ৪1১১ (১) 

বৃত্তি (প্রাণায়াম ) ২1৫৬ (১) 
বিকরণভাব ৩৪৮ (১) 
বিকল্প ১৯ (১) ১৪২ (১), ১৪৩৫১) 
বিকল্প -ক্রি ও অবিষ্ট ১1৫ (৬) 
বিকার ও বিকারী ২১৭ (১) 

বিক্ষিপ্ত ভূমি ১১ (৫) 
বিক্ষেপসহভূ ১1৩১ 

বিচার ১১৭৩) 

বিচ্ছিন্ন ক্লেশ ২৪(১) 
বিজ্ঞান ( চেত্তিক ) ১৬৫১) 
বিজ্ঞানবাদ ১১৮২), ১৩২৫২), ৪1১৪(২), 

৪1১৬১), ৪1২১(২), ৪1২৩(২), 81২৪১) 

বিতর্ক ( সমাধি ) ১১৭২) 
বিতর্ক ক্লেশ ২।৩৪ 

বিতর্কবাধন ২।৩৩ 
বিদেহ-ধারণ! ( কল্পিত ) ৪৩(১) 
বিদেহ-লয় ১/১৯(২)১ ৩২৬ 
বিদ্যা ১১৪(১) 

বিধারণ ১৩৪১) 
বিপধ্যয় ১৮৫১) 
বিপর্যয় ক্রিষ্টাকিষ্ট ১৫৬) 
বিপাক ১২৪, ২১৩১) 

বিতক্ত পন্থ৷ € চিত্ত ও বাহ্বস্তর ) ৪1১৫১) 

বিবর্তবাঁদ ৩১৩(৬), ৩১৪(১) 
বিবেকখ্যাতি ১২৮), ২২৩২), ২২৬১) 
বিবেক ছিদ্র ৪1২৭(১) 

বিবেকজ জ্ঞান ৩৪৯, ৩৫২, ৩৫৪ 

বিবেকনিম্ন ৪1২৬১) 
বিরাম ৯১৮১) 
বিশেষ (তত) ২১৯৫১) 
বিশেষ (ধর্ম) ১1৭৩), ১৪৯, ৩৪৪, ৩৪৭ 

বিশেষদশা ৪1২৫ (২) 
বিশোকা ১/৩৬(৯) 
বিশোকা ( সিদ্ধি) ৩1৪৯ 
বিষয়বতী ১1৩৫(১) 
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ব্ষয়বতী বিশোকা ১৩৬২) 
বীতরাগ-বিষয় চিত্ত ১/৩৭(১) 
বীধ্য ১২০২, ২৩৮ 
বৃত্তি ১৬১) 

বৃত্তি-নিরোধ ১২৫১) 

বৃত্তির সদাজ্ঞাতত্ব ৪1১৮ 
বৃত্তিসংস্কার চকু ১৫৬) 
বৃত্তি-সারপ্য ১৩, ১৪ 
বেদন-সি্ধি ৩৩৬ 
বৈরাগ্য ১১২(১) 

বৈশার ১৪৭ 
ব্যক্ত (ধর্ম) ৪1৯৩(১) 

ব্যতিরেকসংজ্ঞা বৈরাগ্য ১১৫৫৩) 
ব্যবধি ১1৭6৩), ৫৩৫২) 

ব্যবসায় ১৭৪), ২১৮১) (৭) 

ব্যবসেয় ২১৮ (১) 

ব্যাধি ১৩০১) 

ব্যান ৩৩৯ 

বুখান 
১৫০ 

বৃখানকালীন সিদ্ধি ৩৩৭৫১) 
মা 

শব ( উচ্চারিত ) ১/৪২(১), ১/৪৩(১) (২, 

৩।১৭(১) (২) 
শবতত ৩৪১৫১) 

শান্ত ৩১২৫১), ৩১৪ 
শাশ্বত-বাদ ২1১৫৪) 

শিবযোগমার্গ ৩া১ 
শুরুকর্ম ৪1৭0১) 
শুদ্ধসস্তান-বাদ ৩1১৪১), ৪1২১ 

শুদ্ধা ( চিতি ) ১২৭) 
শুদ্ধি (বুদ্ধি ও পুরুষের ) ৩৫৫৫১) 
শৃন্ঠতাঁবার ( বৌদ্ধদের ) ৩/১৩(৬) 

শূন্যবাদ ১৩২6২), ১৪৩6৪) (৬), ৩/১৩(৬,) 
৪1২১ (২) (৩) 

শৌচ ২।৩২(১) 

শৌচপ্রতিষ্ ২৪০৫১), ২৪১৫১) 
শ্রদ্ধা ১২৩১) 

শ্রোত্র ৩1৪১১) 

শ্রোত্রাকাশ-সন্বন্ধ ৩1৪১১) 

শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন ১১২) 
শ্রাবণ-সিদ্ধি ভাওও 
শ্বাস ১1৩১, ২1৪৯ 

বৰ 

ষটচক্র ৩1১৫৩) 
সস 

সংযম ৩৪(১) 
সংযম-ফল ৩1৫৫১) 
সংযম-বিনিয়োগ ৩1৬6১) 
সংযোগ ২।১৭(১), ২২২, ২২৩, 81২১২) 

ংযোগের অভাব ২২৫ 
সংযোগের হেতু ২২৪ 
সংবেগ ১২১৫১) 
সংশয় ১৩০৫১) 

সংসার চক্র (ষড়র) ৪1১১ 
সংস্কার ১1৫৬), ১/১৮(৩),৯৫০(১), ২১২৫১) 
সংস্কার-দুঃখ ২১৫(৩) 
সংস্কার-প্রতিবন্ধী ১৫০৫১) 
সংস্কারশেষ ১১৮১) 
সংস্কার সাক্ষাৎকার ৩1১৮ 

সংহত্যকারিত্ব ৪1২৪(১) 
সগুণ ঈশ্বর প্রণিধান ১২৯৫২) 
সঙ্কর ( শবার্থজ্ঞানের ) ৩।১৭(১) 
সঙ্কেত ( পদার্থের ) ৩১৭২) (ঝ) 
সঙ্গ ( স্থানীদের সহিত ) ৩৫১ 
সৎকাধ্যবাদ ১1৩২২), ৩১৩(৬), ৩।১৪(১) 

৪1১২, 81৯৬ 

সংপ্রতিপক্ষ 91৩৩(১) 
সত্তামাত্র আত্ম ২।১৯(৫) 
সত্ব ২।১৮(১), ৩1৩৫ 
সত্বতপ্যতা ২।১৭(৪) 
সত্তব-শুদ্ধি ২৪১৫১) 

সত্য ২৩০1২) 

সত্যপ্রতিষঠা ২1৩৬১) 
সদাজ্ঞাত৷ ২২০(২), 8১৮৫১) 

সম্তোষ ২।৩২(২) 

সম্ভোষ-ফল ২৪২ 



[ ১৪ | 

সন্নিধিমাত্রোপকারিত্ব ১৪(৩), ২১৭(১) | সুখানুশযী 
সমনদ্কতা বা সম্প্রজন্য ১২০(৩) 
সময় ২৩১১) | সুক্ষ ( ভূতরূপ) 
সমাধি-পরিণাঁম ৩১১১) | হুক্মরেশ 
সমাধিলক্ষণ ৩১) | সুঙ্গা ( ধর্ম) 
সমাধির উপসর্গ ৩৩৭(১) | সুক্ষ ( প্রাণায়াম ) 
সমাধি বিষয়ে ্ রাস্তি ১/৩০(১) | ুক্সবিষয় 
সমান ৩৩৯, ৩৪০ | হুক্সাবস্থ|! কলেশের 

সমান জয় ৩৪০৫১) | হুর্ধ্যার 

সমাপততি ১/৪১(২) (৩) | সোপক্রম কর্শ 
সমাপত্তির উদাহরণ ১/৪৪(২) | সৌমনন্ত 
সম্প্রজন্ত বা সমনম্কতা ১২০(৩) | স্তস্তবৃত্তি 
সম্প্রজ্ঞাততেদ ১১৭ | জ্তান 
সম্প্রজ্ঞাতযোগ ১১১২) | স্থান্থ্যপনিমন্ত্র 
সম্প্রতিপত্তি ১২৭(২), ৩1১৭(২) | স্থিতি 
সম্প্রয়োগ ২৪৪ | স্থিতিপ্রাপ্ত 

সম্যগ. দর্শন ২১৫(৪) | স্থিতিশীল 
সম্বন্ধ ১/৭(৬) | স্থল ( ভূতরূপ ) 
সবীজ সমাধি ১৪৬১) | স্থলাবৃত্তি ( ক্লেশের ) 
সর্বজ্ঞবীজ ১২৫১) | স্থৈধ্য ( প্রতিষ্ঠা ) 
সর্বজ্ঞাতৃত্ব ৩1৪৯(১) | ক্ফোট (পদ ) 
সর্ধ্বাবিষয় ৩৫৪ | নয় 

সর্ধবভাবাধিষ্টাতৃত্ব ৩৪৯১) | স্ৃতি 
সর্বভূতর্তজ্ঞান ৩1১৭ | স্থতি-_কিষ্টারিছা 
র্বার্থ ( চিত্ত) ৪1২৩(২) | স্থৃতি-সঙ্কর 
সর্বার্থত৷ ৩১১৫১) | স্থৃতি সাধন 
সবিচার সমাপত্তি ১৪১৫১), ১1৪২৫১) | স্বপ্ন-জ্ঞান 
সবিতর্ক সমাপত্তি ১৪১৫১), ১/৪২(১), ১৪৩৩) | শ্বরসবাহী 
সবীজ সমাধি ১৪৬ | স্বরূপ ( ভূতের ) 
সহভাব সম্বন্ধ ১৭৬) | হ্বরূপ ( ইন্জিয়ের ) 
সাকার-নিরাকার-বাদ ১1২৮১) | শ্বলোক 
সামান্ ১৭(৩), ১৪৯, ৩১৪২), স্বরূপাবস্থানস্পুরুষের 

28৪১), ৩৪৭৫১) | শ্বরসবাহী 
সাম্য ( সত্ব-পুরুষের ) ৩৫৫১) | স্ববুদ্ধি-সংবেদন 
সীর্ববভৌম মহাত্রত ২৩১৫১) | স্বশক্তি 
পিদ্ধদর্শন ৩৩২(১) | স্বাজুগুগ্দা 
সিদ্ধি-কারণ 91১১) | স্বাধ্যা় 
সুখ ২1৭, ২।১৫(২), ২১৭৪) : স্থাধ্যার়ফল 

২৭(১) 
৩১১), ৩২৬(১) 

৩৪৪ (২) 
২১০১) 

৪1১৩১) 

২৫০(১) 
১৪৫(২) 
২।১০(১) 

৩২৬১) 

৩২২৯) 

২1৪১১) 

২৫০১) 

১1১০১ ১/৩০(১) 
৩৫১ 

১/১৩(১) ২২৬৩) 
১৪১৫১) 

২১৮১) 
৩৪৪৫১) 

২১১৫১) 

২৩৫১) 

৩১৭২) 

৩৫১ 

১১১, ১২০(৩) 

১৫(৬) 

৪1২১১) 

১২০(৩) 
১/৩৮(১) 
২৯১) 

৩1৪৪ (১) 

৩৪৭(১) 
৩২৬ 

১৩ 

২৯(১) 
81২২(১) 

২২৩ 
২৪০১) 

২১৫১), ২৩২৪) 
18৪ 



£ ১৫ ] 

স্বাভাস ৪1১৯(১) | হিরণ্যগর্ভ ১২৫২), ১২৯২), ৩৪৫৫১) 

স্বামিশক্তি ২২৩ | হৃদয় ১২৮১), অ২৬(১), ৩৩৪ 
বার্থ ২1২০(৩), ৩৩৫, 81২৪ | হৃদয়-পুপণ্তরীক ১৩৬২) 
্বার্থসংযম ৩1৩৫১) | হেতু (বাসনার ) ৪1১১১) 

হু হেতু ( হেয়ের ) ২১৭ 
হঠযোগ ১১৯২) | হেতু (সংযোগের ) ২২৪৫১) 
হানি ২২৫ | হেতুবাদ ২১৫ 

হানোপায় ২২৬ | হেয় ২১৬১) 

হাতৃস্বরূপ ২।১৫(৩) : হেয় হেতু ২১৭ 

বর্ণানুক্রমিক মুত্রস্থচী। 
ত্স 

অতীতানাগতং স্বরূপতোহস্ত্যধবভেদাদধন্ীণাম্ ৪1১২ ৰ ককৃপে ুৎসিপাসনিি ৩1৩০ 
অথ ধোঁগানুশাসনম্ ১১ | কর্মাশুকলাকষ্ণং যোগিনস্িবিধমিতরেযাম ৪1৭ 
অনিত্যাশুচিছুঃখানাত্বস্থ নিত্যশুচি- কার়রূপসংযমাৎ তদ্গ্রাহ শক্তিজ্তন্তে 

স্থখাত্বখ্যাতিরবিগ্কা ২৫ চক্ষুঃগ্রকাশাহসম্প্রয়োগেহস্তর্ধানম ৩২১ 
অন্থভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্থতিঃ ১/১১ | কায়াকাশয়োঃ সম্ন্ধসংঘমাৎ লঘুতুল- 
অপরিগ্রহস্থৈধ্যে জন্মকথস্তাসন্বোধঃ ২৩৯ | সমাপত্রেশ্চাকাশগমনম্ ৩9২ 
অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তিনিদ্রা ১১০ | কায়েন্দ্িয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াৎ তপসঃ ২1৪৩ 
অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং তন্লিরোধঃ ১১২ | কৃর্ধনাড্যাং চয্যম্ ৩৩১ 
অবিদ্াশ্মিতারাগছেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্রেশাঃ ২৩ | কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদগ্সাধারণত্বাৎ ২২২ 
অবিষ্তাক্ষেত্রমু্তরেষাং প্রস্গুতন্- ক্রমান্তত্বং পরিণামান্তত্বে হেতুঃ ৩১৫ 

বিচ্ছিন্নোদারাণাম্ ২৪ | ক্লেশকন্মবিপাঁকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ 
অন্তেয়প্রতি্ঠায়াং সর্ববরত্বৌপস্থানম্ ২1৩৭ ঈশ্বর; ১২৪ 
অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্লিধৌ বৈরত্যাগঃ ২৩৫ | ক্রেশমূলঃ কর্মীশয়ে! দৃ্টাদৃ্টজন্মবেদনীয়ঃ ২১২ 
অহিংসাসত্যান্তেয়ব্রহ্মচরধ্যাইপরিগ্রহা মাঃ ২1৩০ | ক্ষণততব্রময়োঃ সংযমাধিবেকজং জ্ঞানম ৩৫২ 

ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্তনিগ্রাহঃ ক্রমঃ ৪1৩৩ 

ঈশবরপরপিধানাছা উ ১২৩ | ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণেগ্র হীতৃগ্রহণ- 
গ্রাহোষু তংস্থ-তদঞ্জনত৷ সমাপত্তিঃ 

উদ্দানজয়াজ্জলপন্ককণ্টকাদিঘসঙ্গ উৎক্রাস্তিশ্চ ৩৩৯ ্ রর 

নিত | ১৪৮ | গ্রহণহরপান্থিতাযার্বতবসংযমানি ্রিরজয়ঃ ৩1৪৭ 
এ চ 

একসময়ে চোতয়ানব্ধারণম্ ৪1২ | চন্দ্রে তারাবৃহজানম্ ৩২৭ 

এতয়ৈব সবিচার! নির্বিচারা চ সুম্বিষয়! চিতেরপ্রতিসংক্রমায়ান্তদাঁকারাপত্তৌ 
ব্যাখ্যাতা ১৪৪ ্ববুদ্ধিসংবেদনমূ্ ৪1২২ 

এতেন ভূতেন্ত্িয়েষু ধর্মলক্ষণাবস্থাপরিণাঁমা পপ বুদ্ধিবুদ্ধেরতি প্রসঙ্গঃ 
ব্যাখ্যাতাঃ ৩১৩ ৪1২১ 



[১৬ ] 

জজ তদর্থ এব ২১ 
জন্মৌবধিমন্ত্পঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ 9১ | তদসংখ্যের-বাসনাভিশ্চিত্রমপি পরারং 
জাতিদেশকাঁণব্যবহিতানামপ্যানন্তর্ধ্যং ংহত্যকারিত্বাৎ ৪1২৪ 

স্থৃতিসং-স্কারয়োরেকরূপত্বাৎ 9৯ | তণা দ্রঃ স্বরূপেহবস্থান ম্ ১৩ 
জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ববভৌমা তদা বিবেকনিমনং কৈবল্যপ্রাগ ভারং চিত্বম্ 8২৬ 

মহাত্রতম্ ২৩১ | তা! সর্ববাবরণমলাপেতন্ত জ্ঞানন্তানম্ত্যাজ. 
জাতিলক্ষণদেশৈরন্যতানবচ্ছেদাত্ত,ল্যয়োস্ততঃ জ্ঞেয়ম্পম ৪1৩১ 

প্রতিপত্তি; ৩৫৩ | তছপরাগাপেক্িত্বাচ্চিততশ্ত বস্ত জ্ঞাতাজ্ঞাতম্ ৪1১৭ 
জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপৃরাং 1২ ; তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্তমিব সমাধি ৩৩ 

ত তদৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম ৩৫০ 
হচ্ছিজেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ. ৪1২৭ | তপযস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিযাবোগঃ ২১ 
তজ্জপল্তদর্থভাবনম্ ১২৮ | তন্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বীসযোর্গতিবিচ্ছেদঃ 
তজ্জঃ সংস্কারোহন্যসংস্কারপ্রতিব্ন্ধী ১1৫০ প্রাণায়ামঃ ২৪৯ 
তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ ৩৫ | তন্ত প্রশান্তবাহিত। সংস্কারাৎ ৩১০ 
ততোহণিমািপ্রাছর্ভাবঃ কার়সম্পৎ তম্ত ভূমিযু বিনিয়োগঃ ৩৬ 

তন্র্মীনভিঘাতশ্চ ৩৪৫ | তন্ত বাচকঃ প্রণবঃ ১২৭ 
ততো ছন্বানভিঘাতঃ ২৪৮ | তন্ত সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা ২২৭ 
ততে৷ মনোজবিত্বং বিকরণভাঁবঃ প্রধানজয়শ্চ ৩1৪৮ | তন্ত হেতুরবিষ্কা ২২৪ 
ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমান্তিগুণানাম্ ৪1৩২ | তন্তাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধানিরবীজঃ 
ততঃ ক্রেশকর্ানিবৃত্তিঃ ৪1৩৩ সমাধিঃ ১/৫১ 
ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্ ২৫২ | তা এব সবীজঃ সমাধিঃ ১৪৬ 
ততঃ পরম৷ বশ্ঠতেন্দরিয়াণাঁম্ ২।৫৫ | তীব্রসংবেগানামাসঙ্নঃ ১২১ 
ততঃ পুনঃ শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ তারকং সর্বববিষয়ং সর্ববথাবিষয্মক্রমং 

চিত্তস্তৈকাগ্রতাপরিণামঃ ৩১২ চেতি তদ্ বিবেকজং জ্ঞানম্ ৩৫৪ 
ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোহপ্যস্তরারা ভাবশ্চ ১।২৯ ; তাসামনাদিত্বং চাশিষো নিত্যত্বাৎ 81১৯ 
ততঃ প্রাতিভ-শ্রাবণ বেদনাহহদর্শাহহস্বাদ- | তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সুক্মাঃ ২1১৯ 

বার্তা জায়স্তে ৩৩৬ । তে হলাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ ২1১৪ 
তৎ পরং পুরুষখ্যাতেগু ণবৈতৃষ্যযম্ ১১৬ : তে ব্যক্তসুক্া গুণাহস্মানঃ ৪1১৩ 
তত্প্রতিষেধার্থমেকতত্বাভ্যাসঃ ১৩২ | তে সমাধাবুপসর্গ বৃখানে সিদ্ধয়ঃ ৩৩৭ 
তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্ ৩২ ৷ ত্রয়মন্তরঙ্গ পূর্ব্েত্যঃ ৩৭ 
তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্ ৪1৬ | ত্রয়মেকত্র সংবমঃ ৩৪ 

তত্র নিরতিশয়ং সর্ধবজ্ঞবীজম্ ১২৫ দ্র 
তত্র স্থিত যত্বোহ্ভ্যাসঃ ১/১৩ | ছুঃখদৌন্মনন্তাজমেজযত্স্বীসপ্রশ্থীসা 
ততস্তদিপাঁকানুগুণানামেবাভিব্যক্তি- বিক্ষেপসহভূবঃ ১/৩১ 

বাসনানাম্ ৪1৮ | ছুখোম্ুশয়ী ছেষঃ ২৮ 
তদপি বহিরঙ্গং নির্বাজন্ত ৩৮ | দৃগদর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবান্মিতা ২৬ 
তদতাবাৎ সংযোগাভাবে! হানং, ৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণন্ত বশীকারসং 

তদ্ৃশেঃ কৈবল্যম্ ২২৫ বৈরাগ্যম্ ১১৫ 



[ ১৭ | 

দেশ্ববন্শ্চিতন্ত ধারণ! ৩১ প্রীতিভাদ্ ব! সর্ববম্ অ৩৩ 
দ্র! দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোহপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ ২২০ ব 
রই দৃশ্যযোঃ সংযোগে হেযহেতুঃ ২/১৭  বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারদংবেদনাচ্চ 
ডরষ্ুদৃশ্যোপরক্ঞং চিত্তং সর্বার্থম্ ৪1২৩ চিত্তস্ত পরশরীরাবেশঃ ৬৮ 

ধ বলেষু হস্তিবলাদীনি ৩২৪ 

ধারগান্গ চ যোগ্যতা! মনসঃ ২1৫৩ | বহ্রিকল্পিতাবৃত্তির্সহাবিদেহা ততঃ 
ধ্যানহেয়ান্তঘ তয়: ২১১ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ এ৪৩ 

বে তদ্গতিজ্ঞানম্ ৩২৮ | বাহ্াত্যন্তরবিষ়াক্ষেগী চতুর্থ: ২৫১ 

ন ৪৬প- স্থ সংখ্যাতি 
ন চ তৎ সালম্বনং তস্যাবিষনীভূতত্বাৎ ২০ ২1৫০ 

ন চিকচিত্ততন্ত্র বস্ত তনদপ্রমাণকং র্নচর্ধ্যপ্রতিঠায়াং বু ২৩৮ 

তদ| কিং স্যাৎ 81২৬ 
ন ভৎ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ ৪1১৯ | তবপ্রত্যয়ো বিররতিলানদ্ ৯১৯ 
নাভিচক্রে কায়ব্াহজ্ঞানম্ ৩২৯ | ভুবনজ্ঞানং সুধ্যে সংযমাৎ ৩২৬ 
নিমিতমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্ত ম 

ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ ৪1৩ | মুর্ধজ্যোতিষি ৩৩২ 

নির্মীণচিত্তান্তশ্মিতামাত্রাৎ 818 | মৃহমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ততোপি বিশেষঃ ১২২ 

নির্ব্বিচারবৈশারদ্যেৎ্ধ্যাত্মপ্রসাদঃ ১1৪৭ | মেত্রীকরণামুদিতোপেক্ষাণাং সখহুঃখপুণ্যা 
প্ পুণ্যবিষয়াণাং ভাবনা ১/৩৩ 

পরমাগুপরমমহত্বাস্তোত্্ত বশীকারং ১৪০ | মৈত্রযাদিযুবলানি ২৩ 
পরিণামতাপসংস্কারছুঃখৈগু ণবৃত্তিবিরোধাচ্চ ঘ 

হুঃখমেব সর্ধ্বং বিবেকিনঃ ২১৫ | যথাভিমতধ্যানা! ১৩৯ 

পরিপীমন্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্. ৩১৬ | যমনিযমাসনপ্রাণায়ামপপরত্যাহারপ্ধারণা'ধ্যান- 
পরিণামৈকত্বাদ্ বস্ততত্বম্ ৪1১৪ সমাধয়োহষ্টাবঙ্গানি ২২৯ 
পুরুযা্থশৃন্তানাং গুণানাং প্রতিগ্রসবঃ যোগশ্চিত্তবৃতিনিরোধঃ ১২ 

কৈবল্যং ্বরূপপ্রতিষ্া বা চিতিশক্তিঃ ৪1৩৪ | যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদধিক্ষয়ে জ্ঞানদীণ্ডি- 
প্রকা শত্রিয়াস্থিতিশীলং তৃতেন্তরিয়াত্মকং রাঁবিবেকথ্যাতেঃ ২২৮ 

ভোগাপবর্ীর্ঘং দৃশ্তম্ ২১৮ রূ 
প্রচ্ছ্দনব্ধারণাত্যাং ঝা প্রাণন্ত ১৩৪ | রূপলাবণ্যবলবজ্জসংহননত্বানি কারসম্পৎ ৪৬ 
প্রত্যয়ন্ত পরচিত্তন্ঞানম্ ৩১৯ ,. 
প্রত্যক্ষান্মানাগমাঃ প্রমাণানি ১৭ | বস্তসাম্যে চিত্তত্দোতয়োধিতক্তঃ পন্থাঃ ৪1১৫ 

প্রমীণবিপধ্য়-বিকল্পনিদ্রাস্ৃতয়ঃ ১৬ | বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্ ২৩৩ 
প্রীযত্বশৈধিল্যানস্তসমাপত্তিভ্যাম্ ২৪৭ ০০০ 
পরবত্তিভেদে প্রয়োজকং চিত্তমেকমনেকেযাম্ ৪1৫ ১১৭ 

প্রবৃত্্যালোকন্তাসাৎ লুল্ষব্যবহ্ত-বিপ্রক্কষ্ট- বিভা হিলা ভি কৃতকারিতান্থমোদিত| 
জ্ঞানম্ ৩২৫ লোতিক্রোধমোর্পূর্ববক৷ মৃহ্মধ্যা ধিমাত্রা 

খ্রীদংখ্যানেৎপ্যকুসীদন্ত সর্বথারিবেক- ছুখাজ্ঞানানভ্তল। ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্ ২৭৩৪ 
খ্যাতেধশর্মেধঃ সমাধি ৪1২৯ | বিপর্যয়ে! মিথ্যাজ্ঞানদতত্রপপ্রতিষম ১৮ 



স্যঃ ১1৯৮ 

বিশোকা বা জ্যোতিগ্মতী 
বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ 

স্থিতিনিবন্ধনী 
বীতরাগবিষয়ং ব! চিত্তম্ 
বুত্তর়ঃ পঞ্চতযাঃ ক্রিষ্টাকিষ্টাঃ 
বৃত্তিসারপ্যমিতরত্র 
ব্যাধিস্ত্যান সংশরপ্রমাদালস্তাবিরতি- 

চিন্তবিক্ষেপান্ডেতস্তরায়াঃ 
বৃখাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাহুর্ভাবৌ 

নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণাঁমঃ 
০] 

শবজ্ঞানামমপাতী বস্তশৃন্ঠো বিকল্প: 
৯7 সংকীর্ণ সবিতর্কা 

১ রিনা সঙ্করস্তৎ 
প্রবিভাগসংযমাৎ সর্ধতৃতরুতজ্ঞানম্ 

শান্তোদিতাব্যপদেশ্ঠধন্মীনুপাতী ধর্মী 
শৌচসস্তোযতপংম্বাধ্যায়েশ্বরগ্রণিধানানি 

নিয়মাঃ 

শৌচাৎ স্বাঙ্গভুগুগ্প। পরৈরসংসর্গঃ 
রন্ধাবীধ্যস্থৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্ব্বক ইতরোম্ 
শ্রতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যা মন্তবিষয়৷ বিশেষার্থত্বাৎ 
শ্রোব্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংঘমাৎ দিব্যং 

শ্রোত্রম, 

স 

স এব পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ 
সতি মুলে তঘিপাঁকো জাত্যাযুর্ভোগাঃ 
'স তু দীর্ঘধকালনৈরন্ত্ধ্যসৎকারাসেবিতে। 

দৃঢ়ভূমিঃ 
সত্যপ্রতিষ্ঠাযাং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্ 
সব্বপূরুষয়োঃ শুদধিসাম্যে কৈবল্াম্ 

টি উচ.] 

সন্বপুরুষয়োরত্যন্তাসন্বীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষে। ভোগঃ 
২২৬ পরার্থত্বাৎ স্বার্থসংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম ৩৩৫ 
৪1২৫ | সত্বপুকুষান্যতাখ্যাতিমাত্রন্ত সর্ববভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং 
২১৯ সর্বজ্ঞাতৃত্ব্চ ৩৪৯ 
৯/৩৬ | সত্বশুদ্ধিসৌমনস্তৈকাগ্র্যেন্রিযিজযনাত্মাদর্শন- 

যোগ্যত্বানি চ ২৪১ 

১৩৫ | সদা্ঞাতাশ্চিততবৃত্তরন্তৎ প্রতোঃ পুরুষন্যা- 
১1৩৭ পরিণামিত্বাৎ ৪1১৮ 
১৫ | সন্তোষাদচুত্মমনূখলাতঃ ২৪২ 
১1৪ ; সমাধিভাবনার্ঘঃ ক্লেশতনুকরণার্থশচ খা 

সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ ২৪৫ 
সমানজয়াজ্জলনম্ ৩৪০ 

১৩০ | সর্ববাথ তৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষযোদয়ৌ চিত্ন্ত 
সমাধিপরিণাঁমঃ ৩1১১ 

৩৯ | স্ুথান্ুশয়ী রাগঃ ২৭ 
সুকষ্মবিষয়ত্বং চালিক্গপধ্যবসানম্ ১৪৫ 

১/৯ : সোপক্রমং নিরুপত্রমঞ্চ কর্ম তৎসংযমাদ্ 
অপরান্তজ্ঞানমরিষ্টেভ্যে! বা ৩২২ 

রঃ সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পুর্ববজাতিভ্তানম ৩1১৮ 

স্থৃতিপরিশুদ্ধো শ্বরূপশৃন্টেবার্থমা ্রনির্ভাস! 
৬১৭ নিব্বিতরকা ১৪৩ 

অ১৪ স্থান্যপনিমন্ত্রণে সঙগন্ময়াকরণং 
পুনরনিষ্প্রসঙ্গাৎ ৩৫১ 

২৩২ স্থিরসুথমাসনগ্ ২৪৩ 

২1৪০ 7 স্থলস্বরপ গ্ান্যার্থবন্বসংযমাদ্ ভূতজয়ঃ ৩1৪৪ 
চা স্বপ্রনিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা ১1৩৮ 

১৪৯ | শ্বরসবাহী বিছুযোহপি তথারূচোহতিনিবেশ: ২৯ 
স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তন্ত স্বরূপানুকার 

৩৪১ |  ইবেকিয়াখাং প্রত্যাহারঃ ২৫৪ 
সবস্বামিশক্তযোঃ খ্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ ২২৩ 
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তত্বেঙ্গিতের ব্যাখ্যা ৷. 
ফীংখথীয় পঞ্চবিংশতি তন এই-_( ১) পক্ষ বা দ্রষ্টা বা নির্বিকার স্বচৈজয। (২) প্রন্কতি 

বা সন, ্বজ ও তম, সমান এই তিন গুণ। (৩) মহান্ না মহত্বব্। (৪) অহংকার । (৫) মন। 
(৬--১০) পঞ্চ জ্ঞানেন্ত্রিয়। (১১--১৫) পঞ্চ কর্েন্ত্িয়। (১৬২৯) পঞ্চ তন্থাত্র। 
(২১৭৫) পঞ্চভৃত। অন্তঃকরপরয়ের সাধারণ ধর্ম প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি। সমস্ত 
করণের সাঁধার৭ বৃত্তি পঞ্প্রাণ। তম্মাত্র ও ভূতের বাহমূল- প্রজাপতিক্ন ভূতাঁদি নামক 
অভিমান। মহতত্ব ও তাত ভা পুরুষের নাম গ্রহীতা । মহতব হইতে প্রাণ পর্যা্ত 
করণের নাম গ্রহণ এবং ভূত ও তন্মাত্র গ্রাহ। মহত্ত্ব হইতে তন্মা্র পর্যযস্তের 
পপ প্রভৃতি ব1 ঘট-পটাদি অজৈব ভ্রব্য এবং স্কুল শরীর ইহার! ভৃতনির্মিত 
হোৌঁতিক। 

এক্স 

পন্িবর্তনী। 

পৃঠা ১২৯ পংক্তি ৬ _“কালিক সততা, যেমন মন,”-স্ইহা! এইরূপ হুইবে ₹-“কালিক স্ 
অর্থাৎ যাহ। কালক্রমে উদয়লয়সীল অথচ যাহ! দেশব্যাপ্িহীন যেমন মন,” 



স্তশ্িক্কা £ 

ভারতীয় মোক্ষদর্শনের ইতিহাস। 

পৃথিবীতে মন্তুষ্যের বাস বে বনুলক্ষ বৎসর হইতে আছে, এট সত্য ভারতীয় শাস্্কারের। সম্যক্ 
অবগত ছিলেন। অধুনাতন বৈজ্ঞানিকেরা ও তাঁহা স্বীকার করিতেছেন। রিহুদীদের ধর্ম-শীস্তকারের 
্ সত্যের বিধয় জ্ঞাত ছিলেন ন|। তাহারা মনে করিতেন বে, প্রান ৬০০০ বৎসর পূর্বে সৃষ্ট 

যাছে। 

ভারতীয় শাস্ত্কারেব! এ সত্য জানিলেও উহার সহিত কল্পনা বোঁগ করিঘা উহার অনেক 
অপব্যবহার করিধা গিরাছেন। আর বিবেলের এ সংকীর্ণতার জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতদেরও 
স্থষ্টিবিষয়ে সংকীর্ণ কুসংস্কার বদ্ধমল আছে। 

এই জন্য সাব উইলিনাম জোন্দ প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সংস্কারবশে খৃ্টপূর্ব হা৩ হাজার 
বৎসরের মধ্যেই সংস্কৃত সাভিত্যের জন্ম, এবপ কল্পন! করার পক্ষপাতী হইয়াছেন। পাশ্চাত্য 
পণ্তিতগণ মোঙক্গধন্ম মোটেই বুঝেন না। সেইবপ অবস্থায় মোক্ষদর্শনের ইতিহাস তাহাদের 
দ্বারা রচিত হইলে অন্ধের তস্ভিনর্শনেব ন্যার হন। অন্য বিনরেও যাহা কোন পশ্ডতিতকর্তৃক 
অন্ধকারে টিল মাঁরিতে মারিভে আন্দীজ কর| হইঘ্লাছে, তাহা ইতিহাসে উঠিয়া ধবসত্যরূপে 
বালকদের দ্বারা পঠিত হণ। ফলে কালসম্বন্ধে পৌরাঁণিকঁদব অসম্ভব ভুরি কল্পনাও যেমন 
দৃষ্য, পাশ্চাত্যদের সংকীর্ণ কল্পনাও সেইরূপ দৃষ্য। 

সত্যানুসন্ধিতস্ুদের সংস্কৃত সাহিতোর কাল সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত অনির্ণেঘ বা তাহ। ০১৫1) 
2959007 রাঁখাই যুক্ত * | দেখা বাঁয় যে, অসভ্যভাঁতিরা লক্ষ লক্ষ বৎসরেও প্রায় একরপই 
আছে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের চিন্তা সকলও সেইরূপ কত দিন একরূপ ছিল বা উহা 
অস্কুরিত ও পুষ্পিত হইতে কত দিন লাগিষাছে, তাহা নির্ণের নহে। যদি ৫1৭ হাঁজার বৎসর 
উহার উদ্ভবকাল ধরা! যায়, তবে তাহাৰ পূর্বো লক্ষ লক্ষ বৎসর আধ্যগণ কি করিয়াছিলেন, তাহার 
সঙ্গত উত্তর হয় না। মন্ুষ্যের প্রকৃতি, দু-দশ হাজার বৎসরে বিশেব বদলায় না, তাহা ন্মর্ণ 
রাখা কর্তব্য । 
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ই পাতঞ্জলদর্শন | 

কাল নির্দেশ ন|! হইলেও বৈদিক ও স্বারসিক সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষা দেখিয়া পৌর্বাপধ্য 
নির্দেশ কর! যাইতে পারে & । 

মন্ত্র ও ব্রাঙ্গণত্বর্ূপ বেদের মধ্যে তিন চারি প্রকার ভাষা দেখ! যাঁয়। তন্মধ্যে খক্ বা 
মন্ত্র সকল যজুম্ অপেক্ষ। প্রা়শঃ প্রাচীন । মন্ত্রের মধ্যেও প্রাচীন, অপ্রাচীন এবং মধ্যম অংশ 
সকল আছে । বাহুল্যভয়ে এ বিষয় উদাহৃত হইল না। দার্শনিক মতেরও পৌর্বাপধ্য এররূপে 
নির্ণাত হইতে পারে। 

যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ প্রভৃতি মহাভারতের ব্যক্তিগণ প্রায় পঞ্চসহত্রবৎসর পূর্বের বর্তমান ছিলেন, 
এরূপ ধরা যাইতে পারে। হিন্দুদের বিশ্বাস বেদ তাহাদের পুর্ব হইতে আছে। বেদের 
মন্ত্রতাগ যে তাহাদের পূর্বেকার, তথ্বিষয়ে সংশয় করিবার বিশেষ হেতু নাই; কিন্তু ব্রাহ্মণ ও 
উপনিষদের মধ্যে & সব ব্যক্তির আখ্যান থাকাতে এ এ বেদাংশ পঞ্চসহস্র বৎসরের এদিকে 
রচিত, এরূপ সিদ্ধান্ত কর! সহসা! যুক্ত বোধ হইতে পাঁরে। এঁতরেয় ব্রাঙ্গণে আছে-__ 

এতেন হবা৷ এীন্দ্রেণ মহাঁভিষেকেণ তুরঃ কবযেয়; জনমেজরং পারীক্ষিতমভিষিষেচ, ইত্যাদি । 
৮পঃ২১। শতপথ ব্রাহ্ধণে যথা__এতেন হেন্দ্রোতো দৈবাপঃ শৌনকঃ জনমেজয়ং পারীক্ষিতং 
যাজয়াঁঞ্চকায়, ইত্যাদি । ১৩1৫।৪।১ 

ছান্দোগ্য উপনিষদেও দেবকীনন্দন কৃষ্ণের ব্ষিয় আছে দেখা যাঁয়। 
কিন্ত ্ী নকল বেদাঙ্গের সমস্তাংশ ঘুধিষ্টিরাদির পরে রচিত বিবেচন! করা অপেক্ষা এ এ 

অংশ পরে প্রক্ষিপ্ত এরূপ মনে করাও সঙ্গত। “চতুধিংশতি সাহশ্রং চক্রে ভারতসংহিতাম্। 
উপাখ্যানৈর্বিনা তাবদ্ তাঁরতমুচ্যতে বুধৈঃ” ॥ এই বচন হইতে জানা বায় যে, পূর্বে ব্যাস 
চবিবশ হাঁজার মাত্র শ্লোকময় ভারত রচন। করেন। কিন্তু ক্রমে যেমন তাহাতে লক্ষাধিক শ্লোক 
জমিয়াছে, সেইরূপ বহুসহআ্র বদর কণ্ঠে কণ্ঠে থাকিয়া ও নান| প্রতিভাশালী আচাধ্যের দ্বার। 
অধ্যাপিত্ত হইয়। বেদাংশ সকল যে প্ররক্ষিপ্ত ভাগের দ্বারা বর্ধিত হইয়াছে, তাহা বিবেচন। করা 
সমধিক ন্যাষ্য ( মহাভারতের প্রথম রচনার নাম জয়, পরে ভারত ও তাহার পরে মহীভারত 
হইয়াছে এনপ প্রসিদ্ধি আছে )। বিশেষতঃ ব্যাস, যাঁজ্ঞবন্ধ্য প্রন্থৃতি নামের ব্যক্তিরা যে একাধিক 
ছিলেন, তাহাও নিশ্চয়। শ্রুতির আখ্যায়িকার যাঁজ্ঞবন্ধ্য এবং শতপথ ব্রাহ্মণের সংগ্রাহক যাজ্ঞবন্ধ্য 
যে বিভিন্ন ব্যক্তি, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। যাজ্ঞবন্ক্য শতপথ ব্রাহ্মণের সংগ্রাহক কিন্ত 
শতপথ ব্রাঙ্মণেই অনেকস্থলে যাজ্ঞবস্ধ্য ও অন্তান্ত ব্যক্তির সংবাদ দেখা যায়। পতপ্রলি নামের 
শীস্রকারও একাধিক-সংখ্যক ছিলেন। বস্ততঃ পতঞ্জলি বা! পতঞ্চলি একটি বংশ নাম, ইহ! বৃহদারণ্যকে 
প্রাপ্ত হওয়। যাঁয়। একজন পতঞ্জলি ইলাবৃতবর্ষের বা! ভারতের উত্তরস্থ হিমবৎ প্রদেশের অধিবাসী 
ছিলেন, আর মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি যে ভারতের মধ্যদেশবাসী ছিলেন, তাহা মহাঁভাধ্য পাঠে 
অনুমিত হইতে পারে । লোহশাস্ত্কার একজন পতঞ্জলিও ছিলেন । . 

এইরূপে নাঁনাকালে নানা অংশ প্রক্ষিপ্ত হওয়াতে এবং এক নামের নাঁনা ব্যক্তির দ্বারা ভিন্ন 
ভিন্ন কালে শাস্ত্র প্রণীত হওয়াতে কোন গ্রন্থের পৌর্বধাপধ্য নিঃসংশয়রূপে নির্ণীত হইতে পারে না । 
তাহা বিচার করা আঁমাদের এ প্রন্ডাবের উদ্দেশ্তও নহে। আমরা ইহাতে কেবল ধর্মমতের 
বিশেষতঃ মোক্ষধর্্মমতেরু.উত্তব, বিকাশ ও পরিণামের বিষয় বিচার করিব । 
হিন্দুধর্ণের প্রকৃত নাম আরধধর্মী । মনু বলিয়াছেন “আর্ধং ধর্মোপদেশধ্ বেদাবিরোধিযুক্তিন! 

* সর্বস্থলৈ ইহা খাটে না। কারণ প্রাচীন ভাঁষার অন্থকরণে অনেক স্থলে আধুনিক গ্রন্থ 
রচিত হইয়াছে এবং প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যেও অনেক স্থলে প্রক্ষিপ্ত অংশ দেখা যাঁয়। 



ভূমিকা । ৩ 

যস্তর্কেণাহুদন্ধত্তে স ধর্মং বেদ নেতরঃ1৮ (মন্ু ১২1১০৬)। বৌদ্ধেরাঁও সনাতন ধর্মকে ইসিমত বা 
খাধিমত বলিতেন, এবং জটা ও সন্াসীদেরকে খধি-প্রবজ্যায় প্রব্রজিত বলিতেন। হিন্দুধর্মের মূল 
ঘে বেদ তাহা সব খাধিবাক্য। ধাহাঁর৷ বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা বা' রগয়িতা তাহারাই খধি। খাবির! সাধারণ 
মনুয্য বলিয়া পরিগণিত হন ন|। বীহাদের অলৌকিক শক্তি থাকিত, তীহারাই খবিযুগে খাষি 
হইতেন। খা শব্ধ প্রাচীনকালে অতি পৃজ্যার্থে ব্যবহৃত হইত। তাহাতে বৌদ্ধেরাও বৃদ্ধকে 
'মহেসি বা মহর্ষি বলেন। বৌদ্ধদের দীর্ঘনিকার়ে সীলক্থন্ধবগেগর অন্বট্ঠ স্থত্রে এইরূপ 
আখ্যান আছে- ইচ্ষীকু,রাজার কন্হ ব! কৃষ্ণ নামে এক দানীপুত্র দক্ষিণ দেশে যাইয়া খাবি 
হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বিবাহার্থ রাজার নিকট বাঁজবংশীয় কন্া প্রার্থনা করিলে 
রাজ! ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে মারিবার জন্য ধন্ুতে শর যোজন| করিলেন। কিন্তু এ খবির শক্তিতে 
তিনি শর ত্যাগ করিতে না পারিরা সেইরূপ ভাবেই রহিলেন। পরে অমাত্যদের দ্বারা খাধি 
প্রসন্ন হইয়! রাজাকে স্বস্থ করিলেন। 

ফলে সেই যুগে অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা খবি 'হইতেন। স্ত্রী শৃদ্রেরাও 
খষি হইয়। গিয়াছেন। 

খষিপ্রণীত ব| খধিদৃষ্ট শান্্ই বেদ। কেহ কেহ বলেন, বেদ ঈশ্বরপ্রণীত। বেদে কিন্ত 
ইহার কিছু প্রমাণ নাই। অন্কেরা বলেন “ঈশ্বর-প্রণীত হইলে বেদ পৌরুষেয় হয়, অতএব বেদ 
ঈশ্বর-প্রণীত নহে।” আধুনিক বৈদান্তিকেরা বলেন-__বেদ ঈশ্বর হইতে “নিশ্বস্তবঠ উৎপন্ন হইয়াছে, 
সুতরাং উহা! ঈশ্বরজাত হইলেও পৌরুষেয় নহে ; কারণ, নিশ্বাস পৌরুষেয় ক্রিয়া বলিয়া ধর্তব্য নহে।. 
“অন্ত মহতো ভূতন্ত নিঃশ্বসিতমেতদ্ বদৃগেদে! যচুর্ধ্েদঃ সামবেদাহ্থর্বা্িরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিস্তা 
উপনিষদঃ শ্লোকাঃ হুত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্ন্তৈবেতানি সর্বাঁণি নিঃশ্বসিতানি॥” (বৃহ ২৪1১০ ও 
শতপথ ব্রাহ্ণ ) এই শ্রুতি হইতে বৈদাস্তিকের! উক্ত কাল্পনিক ব্যাখ্যা খাড়া করেন। বস্ততঃ 
এ শ্রুতি রূপক অর্থে সঙ্গত হয়। যাহা কিছু শান্্ লোকে করিয়াছে, তাহা যেন সেই 
অন্তর্ধামীর নিশ্বাসের মত। এইরূপ অর্থই এস্থলে সঙ্গত, নচেৎ ঈশ্বর নিশ্বাস ফেলিলেন, আর 
সব বেদাদি শাস্্ হইয়া গেল, এরূপ কল্পন৷ নিতান্ত অযুক্ত ও বাঁলোচিত। 

ঝধিদৃষ্ট শব্দের আর এক ব্যাখ্যা আছে। তন্মতে বেদ নিত্য কাল হইতে আছে, খবির! 
তাহ। দেখিয়৷ অনাদিকাল হইতে প্রচলিত সেই পদ্য ও গদ্য সকল প্রকাশ করিয়াছেন। এসব 
মতের অবশ্ত শ্রোত প্রমাণ নাই। “অথ্িঃ পূর্ব্রেভিঃ খবিভিরীড্যো৷ নৃতনৈরুত” ইত্যাদি বৈদিক 
শব্দাবলী যে অনাদিকাল হইতে আছে, ইহা অবশ্য নিতান্ত গৌঁড়াদের কল্পনা । খধিয়া 
অলৌকিক দৃষ্টিবলে সত্য সকল আবিষ্কার করিয়া প্রচলিত ভাষায় শ্লোকাদি রচন| করিয়৷ ব্যক্ত 
করিয়া গিয়াছেন এই মতই এবিষয়ে সমীচীন মত। | 

এক শ্রেণীর লোক আছেন, ধাহারা বলেন, বেদ অসভ্য মন্থুষ্বের গীত। ইহাঁও অধুক্ত 
স্কার। বস্ততঃ সমগ্র বেদে যে সব ধর্ম চিন্তা আছে, এখনকার সুসভ্য মন্থষ্যেরা তদপেক্ষা কিছুই 

উন্নত চিন্তা করে না। আর পরমার্থ সম্বন্ধে বেদে যে উন্নত চিন্তা ও সত্য সকল আছে, পাশ্চাত্য 
সভ্য মন্ৃযুদের তাহার নিকটবর্তী হইতে এখনও অনেক দূর। ঈশ্বর, পরলোক, নির্ববাণ-মু্তি 
প্রভৃতির বিষয়ে বেদে যে সব কথা আছে, তদপেক্ষা উন্নত চিন্তা মন্ুষ্যেরা এ অবধি করিতে 
পারে নাই। চ ড/. নু, 115615১9516 01155: [০৫৪০ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা অধুনাকালে 

পরলোক সম্বন্ধে যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে বলেন, তাহাও বেদোক্ত মতের অন্তর্গত। 
উপনিষদে আছে “ইতি শুশ্রমে। ধীরাণাং যে ন স্তদ্িচচক্ষিরে” ( ঈশ ১*) যিনি ইহা লিখিয়াছেন, 

তিনি অন্ত কোন ধীর খাধির নিকট শুনিয়া তবে এ গ্লোক রচনা! করিয়াছেন। অত্তএব শ্রুতিরই 



৪ পাতঞ্জলদর্শন | 

প্রনাণে শ্রুতি মন্গুষ্যের দ্বারা রচিত। ধাহাদের দ্বারা শ্রুতি রচিত তাহারাই খধি। খাষি সকল 
দ্বিবিধ,_-প্রবৃতিধর্ম্ের খষি ও নিবৃত্তিধন্মের খধি। কনম্মকাণ্ডের ধাহার প্রবর্তয়িত৷ এবং কর্মকাণ্ড- 
সম্বন্ধীয় মন্ত্রের যাহারা দ্রষ্টা বা রচয়িতা, তাহার প্রবৃতিধর্্ের ধধি। “নমন্ডে খষিভ্যঃ পূর্বেভ্যঃ 
পূর্বজেভ্যঃ পথিক্ত্তযঃ” ইত্যাদি বেদমন্ত্রের ঝধিরাই প্রবৃত্তিধর্ম্মের পথিকুৎ খষি। 

আর ধাহার! মোক্ষপথ সাক্ষাৎকার করিয়! তাহার প্রবর্তন! করিয়া গিয়াছেন, তীহাঁর! নিবৃত্তি- 
ধর্মের খধি। সংহিত।, ব্রঙ্গণ ও উপনিবদের মধ্যে বে মোক্ষ-ধর্মবিষ়ক অংশ আছে, তাহার 
্রষ্টা রাজধিগণ ও ব্রহ্মধিগণ' নিবৃত্তিধর্্ের খবি। যেমন বাগ, আস্তপী, জনক, অজাতশক্র, 
বাজ্ঞবনধ্য ইত্যাদি। পরমর্ষি কপিল মোঙ্গপর্থের প্রধান খধি ইহা প্রাচীন ভারতের ধর্মযুগে 
প্রখ্যাত ছিল। 

যোগধর্থ্ে সিদ্ধ খাঁধগণ, ধাহাদের প্রবর্তিত ধন্মের দারা অগ্ভাবধি জগতের অধিকাংশ মানব 
ধর্মীচরণ করিয়। সখশীস্তি লাভ করিতেছে, তীহার| যে বিশ্বসন্বন্ধীব সম্যগর্শনরূপ জ্ঞান-স্তপ 
সথষ্টি করিয়া গিরাছেন, আধুনিক বহিদৃ্টি, জভ্যমন্য, পণ্ডিতগণ পিগীলকের স্যাঘ তাঁহার 
তলদেশে বিচরণ করিতেছেন । 

ধর্ম ছ্বিবিধ-_প্রবৃতিধর্শ ও নিবৃত্তিধম্ম বা মোক্ষধন্ম । বে ধর্মের দারা ইহলোঁকে ও পরলোঁকে 
অধিকতর সুখলাত হর, তাহাই প্রন্ুতিধন্ম, আর যাঁহার দাবা নির্বাণ বা শাস্তিলাভ হয় তাহা 
নিবৃতিধন্দ । নিবৃতিধন্ম ভারতেই আবিষ্কৃত হঈঘনাছে, প্র]তিধর্ পুথীৰ সর্বত্রই আছে। 

প্রবৃত্বিধর্ম্ের মূল এই ছুইটী আচরণ-_(১) ঈশ্বর বা মহাঁপুরুষের অর্চনা ও (২) দান, পরোপ- 
কার, মৈত্রী আদি পুণ্যকন্াচরণ। ইহার মধ্যে অর্চনার প্রণালী আবার মূলতঃ এই_স্তরতি এবং 
সঙ্জা, ধুপ, দীপ ও আহীর্ধ্রূপ বলি। বৈদিক যুগ হইতে অধুনাকাল পর্যন্ত সমস্ত প্রবৃত্তিধর্থের 
মধ্যেই এই সকল মূল আচরণ দেখা যাঁন। কর্মকাণ্ডে বা 70881 এর প্রণালী নানারূপ 
হইতে পারে কিন্তু ই সকল মূল আচরণ সর্ব ধন্মে সমান। বৈদিককালে অগ্নিতে বলি আহুতি 
দিয়৷ দেবতার অর্চন| কর! হইত এবং ততসহ দানাদি কবা হইত এবং সোমাঁদি আহাধ্য নিবেদিত 
হইত। গ়িহুদীরাও পশুমাংস অগ্রিতে দগ্ধ করি! দেবতার অর্চন| কবিত | গ্রীষ্টানদের 59,01518677 
এবং আহাধ্যের উপর ৪০৪ পাঠও আহীষ্যবলি, মুসলমানদের কোর্বাঁনও আহাধ্যবলি। 

প্রকার প্রবৃত্তিধর্মের ঘার! স্বর্গে গমন হদ। উহা! বেদে দেখ। বাঁণ। “ত্র জ্যোতিরজত্রং 
ত্রিণাকে ত্রিদিবে দিবঃ1”৮ ইত্যাদি বেদনন্ত্রে উহ| উক্ত হইঘাঁছে। বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুনলমান 
আদিরাঁও এরূপ কর্মের এরূপ ফলে বিশ্বাস করিস! থাঁকেন। 

পরকাল বা স্বর্গ ও নবক সন্ন্ধীব সত্য জানিতে হইলে অলৌকিক দৃষ্টি চাই। আমাদের 
খধির৷ এবং খৃষ্টানাদির চ০চ1.৩!র1 অলৌকিক-দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। অধুনাকাঁলে 9 0115৩ 
1,096, 517 ৬/11]1810 01991565 প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অলৌকিকদৃষ্টিসম্পন্ন 11601010)দের 

দারা উহার আবিষ্করণ কবিনা প্রগর কনিগাছেন। ধর্মীচবণ করিতে গেলে মানবকে এক 
প্রকার-না-একপ্রকার কাধ্যকাগুপদ্ধতি অবনদ্ধন করিতে হয়। খবিরা যাঁগযজ্ঞরূপ এবং খৃষ্টান- 
মুধলমানাদিরাও এক একরূপ পদ্ধতি বা £100৪1 অবলম্বন করি ধর্মাচরণ করিয়াছেন ও করেন। 
কিন্তু সর্বত্র অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন ধর্থের গ্রবর্তীয়িতা মহাঁপুরুষের অর্চনা, এবং দানাদিকর্দ এইগুলি 
সাধারণরূপে পাওয়া যাঁয়। আর্য প্রবৃততিধর্ম চারি ভাজার বা চল্লিশ হাজার * বা কত বংসর 

* শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক অন্থুমান করিরাছেন যে বিশ হাজার বৎসন্ন পূর্ব্বে বৈদিক মন্ত্রে 
অনেকাঁংশ রচিত হয়। 



ভূমিকা। £ 

হইতে আবিষ্কৃত হইয়া! চলিয়া আসিতেছে তাহার ইয়ত্। নাই। পাশ্চাত্যরা আপাতিকাঁলের মোহে 
ুগ্ধবুদ্ধিতে অনুমান করিয়া! যে চার পাঁচ হাজার বৎসর আন্দাজ করে তাহ সক্কীর্ণ কল্পন। 
ব্যতীত আর কিছু নহে। 

নিবৃত্তিধর্মের ছুই প্রধান সম্প্রপায়-_আর্ধ ও অনার্ঘ। আর্ধ সম্প্রদায় সাংখ্য, বেদান্ত আরদি। 
অনার্ধ সম্প্রদায় বৌদ্ধ জৈন আদি। যদিও আর্ধসম্প্রদায সর্ববমূল তথাপি বৌদ্ধাদির! স্ব স্ব সম্প্রদায়ের 
গবর্তককে মূল মনে করাতে তাহাদের অনার্ধ বলা যাঁয়। 

নিবৃত্তিধর্ষের মূল মত ও চধ্য এই- পুণ্যের দ্বারা স্বর্গ লাভ হইলেও স্বর্গলাভ অচিরস্থারী কারণ 
তাহাতেও জন্মপরম্পরার নিবৃত্তি হয় না । সম্যক্ দর্শন জন্মপরম্পরার বা সংসারের নিবৃত্তির হেতু । 
সম্যক যোগ ( অর্থাৎ চিত্তস্থৈধ্যরূপ সমাধি) এবং সম্যক বৈরাগ্য সম্যক দর্শনের বা প্রজ্ঞার 
হেতু । সম্যক্ দর্শনের দ্বার! ছঃখমূল অবিগ্ভার নাশ হয়, সুতরাং ছুঃখময় সংসারের নিবৃত্তি হয়। 

সাংখ্য, বেদান্ত, ন্তায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সমস্ত নিবৃত্তিধর্শবাদীর এই মত। 
অবশ্ঠ প্রবৃত্তিধন্দববাদীদের যেরূপ কর্মপদ্ধতির ভেদ আছে, সেইরূপ নিবৃত্তিবাদীদের সম্যগ.- 
দর্শন এবং সম্যক যৌগেও ভেদ আছে । আর্ধসম্প্রদায়ের নিবত্তিবাদীদের মধো, আত্মজ্ঞান এবং 
অনাত্মবিষষে সম্যক রৈরাগ্য এই দুই ধর্ম সাধারণ। বৌদ্ধের! কেবল বৈরাগ্যবাঁদী, জৈনেরা এবং 
বৈষ্ণবাদির! বৈরাগ্য এবং এক এক প্রকার আত্মজ্ঞানবাঁদী । 

নিগুণ ও সগুণ ভেদে আত্মজ্ঞান দ্বিবিধ। সাংখ্যের! নিগুণ পুরুষবাদী, বৈদান্তিকদের আত্মা 
নিগুণ ও সগুণ ( ধশ্বধ্যসম্পন্ন ) দুই-ই, তাঁকিকদের আত্ম! সগুণ। কিন্তু সর্বমতেই যোগ অর্থাৎ 
অভ্যাস-বৈরাগ্যের দ্বার! চিত্তবৃত্তিরোধ, আত্মসাক্ষাৎকারের ও শাশতী শান্তির উপায় । 

বৌদ্ধমতে আত্মজ্ঞানের পরিবর্তে অনাত্মক্তান অর্থাৎ পথচ্ন্বরূপ আত্মা শূন্য এইরূপ জ্ঞানই 
সম্যক্ দর্শন। তংপুর্ববক সম্যক্ তৃষ্ণাশূন্যতা৷ বা বৈরাগ্যই নির্ববাণ। জৈনেরাও বলেন বৈরাগ্য পূর্বক 
সমাধিবিশেষ তাহাদের মোক্ষ। বৈষ্বদের মধ্যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর্মও বৈরাগ্য এবং সমাঁধিকে 
গোক্ষোপাঁয় বিবেচন। করেন । | 

শ্রতিতে আম্মা পরমা গতি বলিয়া কথিত হয় । বস্তুত প্রাচীন খবির৷ পরম পদার্থকে বহুশ 
“আত্মা” নামে ব্যবহার করিতেন। আর পৌরাণিক ব্রহ্মা, বিষণ ও শিবের প্রচলন খাষিধুগে ছিল 
না। খধিরা ইন্দ্রাদি দেবতাদের এবং প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ নামক সগুণ ঈশ্বরের উপাসন! করিতেন। 
হিরণ্যগর্ভদেবই কালক্রমে ব্রহ্মা, বিষুট ও শিব এই তিন নামে ত্রিধা বিভক্ত হইয়াছেন । ব্র্গাগডাধীশ 
প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভের অপর নাঁম অক্ষর আত্মা। তিনি এরশ্বধ্যসম্পন্ন, সুতরাং সর্বজ্ঞ, সর্বব- 
শক্তিমান ও সর্বব্যাগী। “হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্তৃতাগ্রে বিশ্বস্ত জাতঃ পতিরেক আসীৎ” ইত্যাদি খকে 
১০।১২১(১) তিনি স্তত হইয়াছেন । 

প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ বা অক্ষর আত্মা ব্যতীত নিগু ণ পুরুষও শ্রতিতে আছে। তিনি “অক্ষরাৎ 
পরতঃ পরঃ” ইত্যাদিরপে কথিত হইয়াছেন। তিনি এশ্বধ্যনিম্মুক্ত সুতরাং তাঁহাকে সর্বজ্ঞ, 
সর্বব্যাপী ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত কর! যার না । 
আত্মাতে অক্ষর পুরুবস্বরূপ জ্ঞান এবং নিুণ পুরুষস্বরূপ জ্ঞান এই উততয় প্রকার জ্ঞানই 

আত্মজ্ঞান। তন্মধ্যে নিগুণ পুরুষরূপ আত্মা সাংখ্যসম্মত। বৈদান্তিকেরা আত্মাকে ঈশ্বরও বলেন, 
আবার নিগুণও বলেন। সাংখ্যমতে ( এবং স্তায়-বৈশেধিক-বৈষ্ণবাঁদিমতে ) পুরুষ বহু। সাংখ্যমতে 
পুরুষ স্বরপত নি, স্ব স্ব অন্তঃকরণের বিশ্তদ্ধি অনুসারে পুরুষগণ ঈশ্বর বা অনীশ্বর হন। বেদাস্ত- 
মতে পুরুষ এক, মায়ার দ্বারা তিনি ঈশ্বর ও জীব হন। নিণু৭ পুরুষের মধ্যে মারা কিরপে আসে 
বৈদাস্তিকের৷ তাঁহা না বুঝানতে তীহাদের মত তত বিশদ নহে। | 



৬... পাঁতঞজলদশন | 

সগুণ ( অর্থাৎ ঈশ্বরতীযুক্ত বা সত্বগুণপ্রধান ) এবং নিগু'ণ আত্মজ্ঞানের আবির্ভাবকাঁল পর্ধ্যা- 
লোচনা৷ করিলে দেখ যার যে প্রথমে সগুণ আত্মস্ঞান খাষি সমাজে আবির্ভত হইয়াছিল। যাঁগযজ্ঞাদি 
প্রবৃতিধর্মের আচরণ সর্বপ্রথম । তৎপরে সগুণ আত্মজ্ঞানের দ্রষ্টী কোন কোন খষি প্রান্রভূত হন। 
বাগান্তৃ নী খধি ইহার উদাহরণ । “অহং কদ্রেভি বর্ুতি শ্চরাম্যহমাঁদিত্যৈরন্ত বিশ্বদেবৈ+” ইত্যাদি 
থকে উক্ত খবি সার্বজ্ঞ-সর্বব্যাপিত্বাদি এশ্ব্য্যযুক্ত সণ আত্মজ্ঞানের প্রকাশ করিয়াছেন । বেদের 
সংহিতা ভাগে আরও অনেক স্থলে এরূপ আত্মজ্ঞান দেখা! যাঁয়। 

পরে পরমর্ষি কপিল নিগুণ আত্মজ্ঞান আবিষ্কার করেন। তাহা ক্রমশঃ খষি যুগের মনীষী 
খধিগণের মধ্যে প্রচারিত ইয়! শ্রুতিতে প্রবিষ্ট হইয়াছে । সংহিতা অপেক্ষ! উপনিষদেই উা স্পষ্টতঃ 
দেখা যায়। মহাভারত তৎ্মম্বদ্ধে বলেন “ভ্ঞানং মহদ্ যদ্ধি মহতস্থ রাজন্ বেদেষু সাংখ্যেষু তথৈব 
যোগে । হচ্চাপি দৃষ্টং বিবিধং পুরাণে সাংখ্যাগতং তন্নিখিলং নরেন্দ॥৮ শীস্তিপর্্ব ৩০১/১০৮-১০ 
অর্থাৎ ছে নরেন্দ ! বে মহত জ্ঞান মহৎ ব্যক্তিদের মধ্যে, বেদ সকলে, সাংখ্যসম্পরদাঁয়ে ও যোগসম্প্রনায়ে, 
দেখা যায় এবং পুরাণেও যে বিবিধ জ্ঞান দেখা যাঁর তাহা সমস্তই সাংখ্য হইতে আসিয়াছে। 

অতএব পরমর্ষি আদিবিদ্বান কপিলের আবিষ্কৃত নিগুণ পুরুষ উপনিষদেও দেখা যাঁয়। 
“ইন্রিয়েভ্যঃ পরা হার্থা অর্থেত্যশ্চ পরং মনঃ। মনসন্তব পর! বুদ্ধি? বুদ্ধেরাত্মা। মহান্ পরঃ। মহতঃ 
পরমব্যক্তমূ অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ1” কঠ ১৩(১০-১১) ইত্যাদি শ্রুতিতে সাংখীয় সুমহৎ নিগু ণ 
আত্মজ্ঞান উপরিষ্ট হইয়াছে । বর্তমান শ্রুতি সকল বৈদান্তিকদের অনেকাংশে অনুকূল হওয়াতে 
লুপ্ত হম নাই। কারণ প্রান্ন হাজার দেড়হাঁজার বৎসর ব্যাপিয়া! বৈদাস্তিকদেরই সমুদ্বাচার। কিন্ত 
তাহাতে অনেক সাংখ্যান্থকুল শ্রুতি লুপ্ত হইয়াছে । ঘোগ-ভাধ্যকার এমন শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন 
যাহা বর্তমান গ্রন্থে পাওয়া যায় ন| যেমন, “প্রধানগ্তাঅখ্যাপনার্থ| প্রবৃত্তিরিতি শ্রতেঃ।” এই শ্রুতি 
কাললুপ্ত শাখাস্থিত। ভারত বলেন “অমূর্তেন্তম্ত কৌন্তেয় সাংখ্যং মূর্তুরিতি শ্রুতিঃ” শীস্তিপর্বব 
৩০১।১০৬। প্রচলিত কয়েকথানি ক্রুতিগ্রন্থে সগুণ-নিগু ণ-আত্মকজ্ঞান উভয়ই নিিবিশেষে উক্ত থাকাতে 
তাহাঁদের ভে করিতে ন! পারিয়া অনেক অবিশেষদর্শী ব্যক্তি বিভ্রান্ত হয়েন। 

অতএব জান! গেল যে প্রথমে কর্মকাণ্ডের উদ্ভব, তৎপরে সগ্ডণ আত্মজ্ঞান, তৎপরে সাংখীয় 
নিগুণ পুরুষজ্ঞান, এই রূপ ক্রমে সম্পূর্ণ আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছে। ম্হধি পঞ্চশিথ যে 
সাংখ্যদর্শন প্রণমন করেন, যাহা! অধুনা লুপ্ত হইলাছে, যাহার কিয়দংশ মাত্র যোৌগভাষ্যে উদ্ধৃত হওয়াতে 
অলুপ্ত আছে, তাহাতে আছে যে “আদিবিদ্বান্ নিম্ীণচিত্তমধিষ্ঠায় কারুণ্যাদ্ ভগবান্ পরমধি রাস্থরয়ে 
জিজ্ঞাসমানায় তন্ত্ং প্রোবাচ”। ইহাই নিগু ণব্্ষবিষ্ভার উৎ্পত্তিবিষয়ক সমীচীন বাক্য। ইহা 
পৌরাণিকের কাব্যময় কাল্পনিক আখ্যায়িকা নহে কিন্ত দার্শনিকের এঁতিহাপিক বাক্য । 

পরম্ষি কপিলের আবির্ভাবের পর ভারতে ধর্মধুগ প্রবন্তিত হইয়াছিল। মৌক্ষধর্ম্ের স্ুলভা- 
জনক সংবাদে আছে “অথ ধর্্যুগে তশ্মিন্ যৌগধর্মমনু্টিত! ৷ মহীমন্থুচচারৈকা সুলভ। নাম ভিক্ষকী ॥৮ 
শান্তিপর্ব্ব ৩২০৭ এই ধর্মধুগের অনুস্থৃতি হইতে শেষে পৌরাণিক সত্যবুগ কল্পিত হইয়াছে । সেই 
ধর্মযুগে মিথিলায় ব্রহ্মবিষ্ভার অতিশয় চর্চ। ছিল। জনকবংশীয় জনদেব, ধর্াধবজ, করাল প্রভৃতি 
হৃুপতিগণ সকলেই আত্মজ্ঞ ছিলেন। তৎকালে মহৰি পঞ্চশিখ সন্যাস লইয়৷ বিদেহাঁদি দেশে বিচরণ 
করিতেন। মহারাজ জনেব জনক তীহার নিকট ব্রহ্ষবিদ্ভার শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। এদিকে 
কাশীরাজ অজাতশক্রুও আত্মজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু মিথিলার এপ খ্যাতি ছিল যে বিবিদিষু ও বিঘান্ 
ব্যক্তিরা প্রায়ই বিদেহরাজ্যে যাইতেন। কৌধীতকী উপনিষদে অজাতশক্র বলিতেছেন “জনক জনক 
ইতি বা! উ জন ধাবস্তীতি” ৪1১ অর্থাৎ আত্মবিষ্যার জন্য জনক জনক" বলিয়া লোকে মিথিলায় দৌড়ায়। 

পাশ্চাত্য প্রত্বতত্বব্যবসায়িগণ হয়ত এই ধর্দর্যুগকে কষামাজ! করিগনা বড়জোর গৌতম বুদ্ধের 
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দুই চারি শত বৎসর পূর্বে বলিয়া আন্দাজ করিবেন, কিন্ত আমরা উহা বুদ্ধের ছুই চারি হাজার 
বৎসর পূর্বে বলিয়া আন্দাজ করি। সংস্কৃত সাহিত্যের আখ্যায়িকায় জনকগণ ঘুধিষ্টির আদির 
বহু পূর্ব্বের লোক বলিয়৷ বর্িত হন। তাহা মিথ্যা কল্পনা মনে করার কিছু হেতু নাই। 
বিশেষত সেই ধর্মযুগের ধর্্নবল ক্রমশঃ নির্ববাপিত হইলে পর তখন বুদ্ধের উত্থান হয়। ধর্মযুগের 
সেই ধর্ম্বল নির্ববাপিত হইতে বহুকাল লাগ! অসম্ভব নহে। 

 ধর্মযুগে মহর্ষি পঞ্চশিখ পরমর্ষি কপিলের উপদেশ অবলম্বন করিয়া সাংখ্যার্শন প্রণয়ন 
করেন। মোক্ষধর্ম্ের মনন ব! যুক্তিপূর্বক নিশ্যর করার জন্যই মোক্ষদর্শন। “ভারতীয় 
সভ্যতার ইতিহাস” গ্রন্থে শ্ীযুক্ত রমেশচন্ত্র দত্ত বলিয়াছেন যে “বোধ হয় পৃথিবীর 'মধ্যে সাংখ্য- 
দর্শনই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন দর্শন” ইহা! সর্বথা সত্য । মহধি পঞ্চশিখের সেই গ্রন্থ অধুন। 
সম্পূর্ণ না৷ পাইলেও তাহার যাহা অবশিষ্ট আছে তদ্দারা সমগ্র সাংখ্যের জ্ঞান হয়। বিশেষত 
সাংখ্যকারিকাতে সাংখ্যের প্রা সমস্তই সংগৃহীত হইয়াছে । সাংখ্য যুক্তিপূর্ণ দর্শন বলিয়৷ উহা 
আঁদিবক্তার কথার উপর তত নির্ভর করে না। তজ্জন্ত সাংখ্যের মুলগ্রন্থ ন| থাঁকিলেও ক্ষতি 
নাই। প্রচলিত ষড়ধ্যায় সাংখ্যদর্শন প্রাচীন অট্রালিকার ন্যায় *। তাহা যেমন সময়ে সময়ে 
সংস্কত ও পরিবন্তিত হইয়া ভিন্ন আকার ধারণ করে, কিন্তু ভিত্তি আদি অনেক অংশ তাহার 
ঠিক থাকে, যড়ধ্যায় সাংখ্যদর্শনও সেইরূপ । কারিক্ু। ও সং্খ্যির্শন ব্যতীত তন্বসমাঁস ব। 
কাপিলহথত্র নামে যে গ্রন্থ আছে তাহাকে অনেকে প্রাচীন মনে করেন। মোক্ষমূলর তাহাতে 
কয়েকটা অপ্রচলিত পারিভাষিক শব দেখিয়া তাহাকে০প্রাচীন মনে স্তেরিয়া গিয়াছেন। উহ! 
কিছু প্রাচীন হইলেও অধিক প্রাচীন নহে। উহার টীকা অতি আধুনিক । অপ্রচলিত 
পারিভাষিক শব্দ উহার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে ন।, কিন্তু আধুনিকত্বই প্রমাণ করে। " 

প্রাচীন ভারতে মুহুক্ষম্্রদায়ের মধ্যে সাংখ্য ও যোগ এই দুই সম্প্রদায় বহুকাল প্রচলিত 
ছিল। সগুণ আত্মজ্ঞান আবিভূত হইলে অবশ্ত তংসহ যোগও আবিষ্কৃত হইয়াছিল, কারণ 
শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বা সমাধি ব্যতীত কোন প্রকার আত্মজ্ঞান সাধ্য নহে। নিগুণ 
জ্ঞান আবিষ্কৃত হইলে যোগও তদনুরূপে সংস্কৃত হইগ্নাছিল। পরগধি কপিল হইতে ধৈমন নিগুণ 
আত্মজ্ঞান প্রবর্তিত হইরাছে সেইরূপ নিগুণ পুরুষ-প্রাপক যোগও প্রবণ্তিত হইয়াছে । উদর 
ও পৃষ্ঠ যেমন অবিনাভাবী, সাংখ্য এবং যোগও সেইরূপ । তাই প্প্রাটীন শাস্ত্রে সাংখ্য ও 
যোগকে একই দেখিবার জন্ঠ ভূরি ভূরি উপদেশ আছে। ধাঁহার। কেবল তত্বনিদিধ্যাসন, 
করিয়৷ এবং বৈরাগ্যাত্যাস করিয়৷ আত্মসাক্ষাৎকার করিতেন, তাহার! সাংখ্য। এবং ঝাহারা 
তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ ক্রিয়াযোগক্রমে আত্মসাক্ষাংকাঁর করিতেন তাহারা 
যৌগ-সম্প্রদণারী। মহাভারতের সাংখ্যযোগ সম্বন্বীর কয়েকটা জংবাদের ইহাই সার মর্্ম। 
বস্তত মোক্ষধর্মের সাংখ্য তত্রকাণ্ড এবং যোগ সাধনকাণ্ড। 

“হিরণ্যগর্ভ; যোগন্ত বক্ত। নান্তঃ পুরাতনঃ” ইত্যাদি বাক্য হইতে জান! যায় যোগের আদিম 
বক্তা হিরণ্যগর্ভ-দেব। হিরণ্যগর্ভদেব কোন স্বাধ্যাপ়শীল খবির নিকট যোগবিগ্ভা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, তাহা হইতে জগতে যোগবিগ্ভার প্রচার হয়। অথবা! হিরণ্যগর্ভ কপিলধিকেও 

* “সত্তরজব্ডমসাং সাম্যাবস্থা প্রক্কতি:” সাংখ্যদর্শনের এই স্থত্রটি বোধিচধ্যাবতার পঞ্জিকায় 
উদ্ধৃত দেখা যায় । এ পুস্তক গ্রী্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্বের (বোধ হয় অনেক পূর্বে) রূচিত। 
*কারণ নেপালে প্রাপ্ত যে পুথি দৃষ্টে উহ! মুদ্রিত হইয়াছে তাহ! নেপালী সালের ১৯৮ অবের | 
৯০৭৭ খৃষ্টাব্ধের পুরাতন পুঁথি। | 



৮ পাতঙলাদশন। 

লক্ষ্য করিতে পারে । “যমাহুঃ কপিলং সাংখ্যাঃ পরমধিং প্রজাপতিং”, “হিরণ্যগর্তো ভগবানেষচ্ছন্দসি 
সথ্ঁতঃ” (শাস্তি পর্ব) ইত্যাদি ভারতবাক্য হইতে জান! যাঁয় যে, কপিলর্ষি প্রজাপতি এবং হিরণ্যগর্ড 
নামে সতত হইতেন ! 

কিঞ্চ কপিলধির উৎকর্ষবিষয়ে দ্িবিধ মত আছে। একমতে (সাংখ্যমতে ) তিনি পূর্বব- 
জন্মের উত্তমসংস্কারবলে জ্ঞান-বেরাগ্যাদিসম্পন্ন হইয়া জন্মাইগাছিলেন এবং স্বীয় প্রতিভাঁবলে 
পরমপদ্দ লাভ করিয়! জগতে প্রচার করেন। অন্ঠমতে ( যোগমতে ) তিনি ঈশ্বরের ( সগুণ 
ঈশ্বরের বা ভিরণ্যগর্ভের ) নিকট জ্ঞানলাভ করেন। থ্ঝবিং প্রন্ুতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈ- 
ধিভত্তি” (৫1২) ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর উপনিবদের বাক্যে এই মত প্রকটিত আছে। হ্বেতাশ্বতর 
উপনিষদ্ প্রাচীন যোগসম্প্রদায়ের গ্রন্থ । 

ফলে কপিলের পূর্বে যেরূপ সপ্ডণ আত্মজ্ঞান প্রচলিত ছিল সেইরূপ যৌগও প্রচলিত ছিল। 
কপিলের দ্বার। নিগু ণপুরুষবিদ্য। ও কৈবল্য প্রাপক যোগ প্রবন্তিত হয়। তিনি স্বীর পূর্ববসংস্কারবলে 
জ্ঞানবৈরাগ্যসম্পন্ন হইগা জন্মগ্রহণ করিয়া সাধন বলে ঈশ্বরপ্রনাদেই হউক বা স্বতই হউক পরমপদলাভ 
করিয়া প্রকাঁশ করেন। তাহ! হইতেই প্রচলিত সাংখ্যযোগ প্রবস্তিত হইরাছে। 

যোগের বর্তমান দর্শনের পূর্বে হৈরণ্যগর্ভ যৌগবিগ্থা প্রচলিত ছিল। পতঞ্জলি মুনি তাহা 
হইতে সুত্রাত্মিক যোগদর্শন প্রস্বত্ণ'করিরাছেন। পতঞ্জলি মুনি যৌগস্ুত্রব্যতীত চরক ও ব্যাকরণ 
মহাঁভাষ্য প্রণয়ন করেন, এইরূপ প্রবাদ আছে। সম্পূর্ণ প্রবাদটি এ__ভগবান শেষনাঁগ একাধিক 
বার অবতীর্ণ হইয়া চরক, মন্্রীভাষ্য ও যোগ এই তিন গ্রন্থ রচন। করেন। শেষনাগ ও তাহার 
'অবতার যেমন কাল্পনিক অপ্রাটীন মত, এ প্রবাঁদও যে সেইরূপ তাঁহা বিজ্ঞ পাঠক বুঝিতে 
পাঁরিবেন। বোধ হয় মহাভাষ্যকার পতঞ্জগির কোন নাঁগবাচক উপনাম ছিল, তাহা হইতে 
পরবর্তী কালে তিনি শেবনাগের অব্তার বলিযা কল্পিত হয়েন। ফলে অপ্রাচীন প্রবাদ ব্যতীত 
এ মতের কোন প্রমাণ নাই। শেষনাগ একই অবতারে এ তিন গ্রন্থ রচন। করেন কি ন| 
তাহারও স্থিরত! নাই । পরম্থ যোগন্ত্র ও মভাভাষ্যের মত পর্যালোঁচন। করিলে বোধ হয উহা! 
ঢুই ব্যক্তির দ্বাঁর৷ রচিত। রামদাস সেন অনেক সুধী ব্যক্তির সহিত একমত ভইয়া বলিয়াছেন 
মহাভাধ্তকার ও যোগস্ুত্রকার পতঞ্জলি বিভিন্ন ব্যক্তি। 

যোগন্থত্র প্রচলিত ষড় হর্শনের মধো সর্বাপেক্ষ। প্রাচীন। তাহাতে অন্ত কোন দর্শনে মতের 
উল্লেখ ঝা খগুন নাই । কেবল ম্বমতের স্যার সকলকে প্রমাণ করিবার জন্য শঙ্ক। সকলের নিরাস বকর! 
আছে। যেমন “ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্তত্বাং” এই স্তরে স্বাভাবিক শঙ্ক! যাহা আসিতে পারে তাহাই 
নিরাস করা আছে। এ শঙ্ক। অন্য কোন সুম্প্রদায়ের মত ন| হইতে পারে। ভাষ্যকার স্ুত্রের 
তাৎপধ্যের দ্বার। অনেকস্থলে বৌদ্ধমত নিরাস করিয়াছেন বটে, কিন্ত হুত্রকার কেবল স্বাভাবিক 
হ্যাযদোষেরই নিরাস করিধাছেন মাত্র। কুত্রাপি তিনি বৌদ্ধাদিমত নিরাস করেন নাই। কেব্ল 
“ন চৈকচিত্ততন্ধং বস্থ তদপ্রমাণকং তদ| কিং স্তাং” এই সুত্রে বৌদ্ধমতের ( উহা! বৌদ্ধদের উদ্ভাবিত 
মত নাও ভইতে পারে ) আভাস পাওয়া যার। কিন্তু এ সুত্র ভাগ্েরই ঙ্গ ছিল বলিষা বোধ হয়। 
ভোজরা্জ উহা! স্ত্র্পে ধরেন নাই। অতএব বৌদ্ধমত প্রচারিত হুইবারও পূর্ব্বে পাঁতঞ্জল 
যোগদর্শন রচিত তাহ! অন্্রমিত হইতে পারে। 

যোগভাধ্য প্রচলিত সমস্ত দর্শনের ভাষ্য অপেক্ষা প্রাটীন। কিন্তু উহা! বৌদ্ধমত প্রচারিত 
হইবার পর রচিত। উহার সরল প্রাচীন ভাষা, প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রস্থের ভাষার ন্যায় ভাষা, এবং 
্যাঁয়াদি অন্য দর্শনের মতের অনুল্লেখ উহার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে। উহ! ব্যাসের ঘ্বার। 
রচিত। অবশ্থা এই ব্যাস মহাভারতের কুষ্ণঘৈপায়ন ব্যাস নহেন। বুদ্ধের ২৩ শত বর্ষ পরে 



ৃমিকা। + 
যে ব্যাস ছিলেন উহ তাঁহার দ্বারা রচিত। একজন চিরজীবী ব্যাঁস কল্পনা করা অপেক্ষা বহু 
ব্যাস স্বীকার করা! যুক্তিযুক্ত । কল্লে কল্পে ব্যাস হয়েন বলিয়৷ যে প্রবাদ আছে তাহা ব্যাসের 
বন্ত্বকে উপলক্ষ্য করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে । উনভ্রিশজন ব্যাস হইয়াছেন ইহাও পুরাণশাস্ত্রে পাওয়া 
যায়। ন্যায়ের প্রাচীন বাতস্তায়ন ভাষ্মে যোগভাষ্য উদ্ধত আছে। কনিষ্ের সমগ্নের ভদস্ত ধর্মত্রাত 
প্রভৃতিও ব্যাসভাষ্যের কথ৷ বলিধাছেন ( শান্তরক্ষিতের তত্সংগ্রহ দ্রষ্টব্য )। 

যোগস্থত্র ও যোগভাম্বের স্যার বিশুদ্ধ, স্তাষ্য, গভীর ও অনবা দার্শনিক গ্রন্থ জগতে নাই। 
হুত্রকারের স্ঠায়ানুসারী লক্ষণ, যুক্তির শৃঙ্খল! ও প্রীঞ্জলত! জগতে অতুলনীয়। তাহার 
গ্ভীরা ও নির্মল! ধীশক্তির ইযত্ত। পাওয়া বা না। বোগভাম্ের স্যার সারবৎ, বিশুদ্ধ ন্টারপূর্ণ, 
গভীর দার্শনিক পুম্তকও আর নাই । উহ! ভারতের প্রাচীন দার্শনিক গৌরবের অবশিষ্ট সর্বব 
শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । 

র্ব্েই বল! হইয়াছে, সাংখা-যোগের প্রচলিত গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও সাংখ্য- 
যোগবিষ্ঞা! বহু প্রাচীন। তাহার জ্ঞান যেরূপ উচ্চতম, তাঁহার হার বেরূপ বিশ্তদ্ধতম ও মূল 
পধ্যন্ত অন্ধ-বিশ্বাসের কলঙ্কশূন্ঠ, তাহার শাল৪ সেইক্প বিশুদ্ধতম। অহিংসা-সত্যাদি শীল ও 
মৈত্রীকরুণাঁদি ভাবন| অপেক্ষ। বিশুদ্ধ শ্রীল ও পবিত্র ভাবন| হইতে পারে না। বৌদ্ধেরা এই 
সাঁখ্যযোগের শীল সম্যক লইনাছেন ; এবং তাহ! সাঁধারণ্যে প্রচারবোগ্য (€ 2০০০815%) 
গল্লাদিতে নিবদ্ধ করিধা প্রচার করাতে জগন্মর পুজিত হইতেছেন। 

বুদ্ধ কাঁলাম গোত্রের অরাড় মুনির নিকট প্রথনে শিক্ষ। করেন। বুদ্ধচরিতকার অর্বঘোষ, যিনি 
ূ্বপপ্রচলিত সুত্ত সকল হতে এ মহাকাব্য রচন। করেন, তিনি ভানিতেন যে অরাড় সাংখ্যমতা- 
ব্লম্বী আঁচাধ্য ছিলেন। মগধে তিনিই তখন প্রসিদ্ধ সাংখ্াঁচাঁধ্য ছিলেন। অরাড় বলিয়াছিলেন__ 
“প্রকৃতিশ্চ বিকারশ্চ জন্মমুত্যুজরৈব চ। * * ত্র চ গ্ররুতিনীম বিদ্ধি প্রকৃতি-কোবিদঃ। পর্চ- 
ভূতান্হংকারং বুদ্ধিনব্যক্তমেব চ॥” ইত্যাদি। অন্যত্র “ততে। রাগাদ্ ভয়ং দুষ্ট বৈরাগ্যং পরমং 
শিবম্। নিগৃহ্িন্দিরগ্রামং ঘততে মনপঃ শ্রমে ॥৮ অন্তর “জৈগীষব্যোইপি জনকে। বৃদ্ধশ্চৈব পরাঁশরঃ | 
ইমং পন্থানমাসা্ঠ মুক্ত। হান্যে ৮ মোক্ষিণঃ ॥” অবনত অশ্বঘোঁষ সাংখ্যসম্বন্ধে যেরূপ জাঁনিতেন তাহাই 
অরাঁড়ের মুখ দিয়! বলাইয়াঁছেন এবং বুদ্ধের মুখ দিনা পরবর্তী চীচাছোল| বৌদ্ধমত বলাইয়াছেন। 
প্রাচীন (খৃষ্টাব্দের পূর্বেব ) বৌদ্ধেরা৷ পবমতের খুব কমই বুঝিতেন বা বুঝিতে চেষ্টা করিতেন। 
পালিতে আজীবকাি বুদ্ধের সমসামঘিক সম্প্রদায়ের মত কণেকটি বাঁধ! বাঁক্যমাত্রে নিবদ্ধ আছে তাহাই 
সব গ্রন্থে উদ্ধত দেখা যায় এবং উহা! অতি অপ্পষ্ট। অতএব অরাড় ও গৌতমের ঁ কথোপকথন 
যে কবির কাঁব্য তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু উহা হইতে এ মাত্র তথ্য জান| যাঁর যে অশ্বঘোঁষের এবং 
তাহার বুপূর্বব হইতেও এই প্রখ্যাতি ছিল যে অরাড় সাংখা। 0০%৩1| মনে করেন যে অরাড় 
একরূপ সাংখ্যমতের আচাধ্য ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে অশ্বঘোষই এরূপ কিছু বিরুতভাবে সাঁংখ্যমত 
বুবিতেন। উহা অশ্বঘোষেরই কথ! অরাঁড়ের নহে। অশ্বঘোঁষের কাব্যে অরাড়ের নিকট বুদ্ধের শিক্ষ। 
এক বেলাঁতেই শেষ হয় । কিন্তু বুদ্ধের জীবনী হইতে ( পালিগ্রস্থে ) জান! যাঁর যে তিনি ছয় বৎসর 
শিক্ষ। করিয়! পরে সাধনের জন্য উরুবিন্বে বান। অরাড়ের নিকট শিক্ষা করিয়! “বিশেষ শিক্ষার 
জন্য তিনি রুদ্রকরামপুত্রের নিকট ঘাঁন এবং তথায় শিক্ষ। সমাপ্ত করিয়া! সাধনে প্রবৃত্ত হন। 

সাংখ্যের সাধন যোগ বা! সমাধি, এবং বুদ্ধও আসন প্রাণায়ামার্দি পূর্বক সমাধিসাঁধন 
করিয়াছিলেন। সুতরাং রুত্রক যোগাচাধ্য ছিলেন। সাংখ্যবোগের সাঁধন কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা ঃ 
ও শ্বাস দমন করিয়া ধ্যানমগ্ন হওয়া । বুদ্ধও ঠিক তাহাই করিয়াছিলেন। মারবিজয় অর্থে কাম, ক্রোধ 
ও ভয়কে জয়। মা'র লোভ, ভয় ও তাড়ন। দেখাইয়া! তাহাকে চালিত করিতে পারে নাই। আঁ 

২ 
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সাতদিন নিরাহারে নিরোধ সমাঁপত্তিতে থাকা অর্থে শ্বাস ও নিদ্রাকে জয়। বৌদ্ধের! এবং আঁধুনিক 
কেহ কেহ, বলেন বুদ্ধ যৌগের কঠোর আচরণ করিয়! তাহাতে কিছু হয় ন| দেখিয়া মধ্যমার্গ ধরেন। 
ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। সাংখ্যযোগে ব্যর্থ কঠোরত। নিষিদ্ধ আছে। শ্রুতিও বলেন “বিষ্যয়া তদারোহস্তি 
যন্ত্র কামাঃ পর! গতাঃ। ন তত্র দক্ষিণ! যস্তি নাবিদ্বাংস স্তপন্বিনঃ ॥৮ পালিতেও আছে “লোহিতে 
নুস্সমানম হি পিত্তং সেম্হঞ্চ স্ুম্সতি। মংসেন্ খীয়মানেস্্ ভীষ্যে। চিত্ত. পসীদতি। ভীয্যে। 
সতি চ পঞ্ঞা| চ সমাধি চুপতিট্ঠতি ॥” পধান স্থুত্ত। অর্থাৎ রক্ত শুফ (সাধন শ্রমে) 

হইলে পিত্ত ও স্নেহ শুষ্ধ হয়। তাঁহাতে মাংস ক্ষীণ হইলে তবে চিত্ত সম্যক্ প্রসন্ন হয়, আঁর উত্তম- 
রূপে স্মৃতি, প্রজ্ঞা! এবং সমাধি উপস্থিত হয়। ইহাতে কঠোর তপস্তারই কথ। আছে। নির্বীধ্য, 
ভোজনলোভী পরবর্তী বৌদ্বেরাই সুখের পথ ধরিতে তৎপর ছিল। 

জৈনদের সর্ববপ্রামাণ্য কল্পস্থত্র গ্রন্থে এবং আরও প্রাচীন অন্থযোগণ্ধার সুত্রে বুদ্ধের সমসাময়িক 
বর্দমাঁন বা মহাবীর ( পাঁলির নিগগন্থ নাটপুত্ত) এই এই বিগ্যার বুৎপন্ন ছিলেন, যথা_“রিউবেয়'। 
জউবেয়। সামবেয়। অ্বণবের ইতিহাস পঞ্চমানং। নিঘন্ট)চ্ছটনং | * * সিতত্তবিসারই। 
সিখানে। সিখাকপ্যে। বাঁগরণে । চ্ছন্দোনিরুত্তে। জীইসাঁমবণে |” অর্থাৎ মহাবীর খখ্বেদ, 
যজুর্ব্বেদ, সাঁম ও অথর্ব্বেদ, ইতিহাস, নিঘণ্ট , যষ্টিতন্ন, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত, 
জ্যোতিষ এই সব বিষ্কায় বুৎ্পন্ন হইবেন। ইহাতে দেখা বার ষড়ঙ্দ বেদ ও সাংখ্যশান্থে বুাত্পন্ 
হওয়া ( পাঠক লক্ষ্য করিবেন স্যার, বেদান্তাঁদি অন্য শান্ের উল্লেখ নাই ) উজৈনদের মধ্যেও প্রখ্যাত 
ছিল। জৈনদের বোগেরও প্রধান সাধন পাঁচটি ধম। চাঁণক্যের সমরেও সাঁখ্য, যোগ ও লোকাগত 
এই তিনই আহ্ীক্ষিকী বা ন্যায়োপজীবি দর্শন ( 21১11950101) ) ছিল, স্যার বৈশেষিক আদি ছিল ন। 
বথা, কৌটিল্য অর্থশান্ত্রে (১২) “সাংখ্ং বোগে। লোৌকাণতং চেত্যানীক্ষকী”। 

সাংখ্যের প্রাটীনত্ব সম্বন্ধে এইরূপ চিরন্তন প্রপ্যাতি থাকিলে কোন কোন আধুনিক 
প্রত্বব্যবসার়ী সাঁংখ্যের প্রীচীনত্ব বিষবে সংশর উত্থাপন করেন। ইহা সংশঘ মাত্র। ভাঁরতীৰ 
প্রত্ুতত্ব এরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন যে তাহার কোন তথ্যে নিঃসংশন হওর| সম্ভব নহে। অপ্রতি্ঠ তর্ক 
যতদুর খুসি চালান যায়। শুদ্ধ সংশয় বা 9০600150) এর দার! বে কিছু নিরম্ত করা যায় না, তা 
অনেকের মাথায় ঢোকে ন|। 

বুদ্ধের সময় অবশ্তই অরাড় ও রুদ্রকের সম্প্রদান্নের শ্রমণ ছিলেন, তীহাঁরা বিরুদ্ধ হইলে নিশ্চয়ই 
তীহাদ্দের কথ! থাকিত কিন্তু প্রাচীন হ্থত্রে নিগ্রন্থ, আজীবক, পুরাণ-কাগ্তপ প্রতৃতি ছয় সম্প্রদায়ের 
কথাই আছে। তবে ব্রহ্মজাল ুত্র, বাহ! বুদ্ধের অন্তত শত বংসর পরে রচিত (কারণ উহাতে 
'লোকধাতু কম্পন” প্রভৃতি কাল্পনিক কথা আছে ) তাহাতে যে শাশ্বতবাদের কথা আছে তাহার 
একটা সাংখ্যকে লক্ষ্য করিতেছে যথা, "খাঁচার! তর্কবুক্তির দ্বারা আত্মা শাশ্বত বলেন” ইত্যাদি বাদ 
সাংখ্য হওয়৷ খুব সম্ভব। - এই সময়ের বৌদ্ধের| বুদ্ধের মৌলিকত্ব স্থাপনে সচেষ্ট ছিলেন। 

ফলে মহধি কপিলের প্রবপ্তিত জ্ঞান ও শীলের দ্বারা এ পধ্যন্ত পৃথিবীর ঘত লোক আলোকিত 
ও সাধুশীল হইয়াছে, সেরূপ আর কোন ধর্নপ্রবর্তয়িতার ধর্থের দ্বারা হয় নাই। সাংখ্যের সত্ব, রজ 
ও তম হইতে বৈগ্কশাস্ত্ও ভারতবর্ষে উদ্ভৃত হইয়াছে । মহাভারতে আছে-_“শীতোঞ্চে চৈ বায়ুশ্চ 
গুণ! রাঁজন্ শরীরজাঃ। তেষাঁং গুণানাং সাম্যং চেত্তদাহুঃ স্বস্থলক্ষণম্ ॥ উঞ্চেন বাঁধতে শরীতং 
শীতেনোষ্ঞ্চ বাধ্যতে। সত্বং রজন্তমশ্চেতি ত্রয় আত্মগ্ডণাঃ স্থৃতাঃ॥” সত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ 

হইতে শরীরের বাতি, পিত্ত ও কফ আবিষ্কৃত হইয়া! বৈষ্ঘক বিদ্যা! প্রবর্তিত হইয়াছে এবং প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য-দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে । অতএব সাংখ্য হইতে জগৎ যেরূপ ধর্মমাবিষয়ে খণী, সেইরূপ 
বাহবিষয়েও খণী। (৩২৯ যৌগন্থত্রের টীকা দ্রষ্টব্য )। 



ভূমিকা । ১১ 

সাংখাযোগ হইতে অন্তান্টি মোক্ষদর্শন উদ্ভূত হইয়াছে । তন্মধ্যে অনার্ধদর্শনের মধ্যে বৌদ্ধদর্শন 

প্রধান ও প্রাণীন এবং আর্ধদর্শনের মধ্যে আহ্ীক্ষিকী বা তায় প্রাচীন, কিন্ত বেদান্ত প্রধান। বৌদ্ধ 

দর্শনের বিষয় গ্রস্থমধ্যে অনেকস্থলে বিবৃত হইয়াছে । বেদাস্তের বিষয়ও স্বতন্ত্র প্রকরণে দেখান 
হইয়াছে । তর্কদর্শন ( অর্থাত ন্যায় ও বৈশেষিক ) মোক্ষদর্শন হইলেও কখন যে তাহা মুমুক্ষুসম্প্রদায়ের 
দার! অবলম্িত হইয়াছিল, তাঁহা৷ বোঁধ হয় না। এ এর দর্শনের মতে যোগই মোক্ষের সাধন। 

আর তল্লভ্য তত্রজ্ঞান মোক্ষের উপায় । তম্মতে তত্বের লক্ষণ এই-_-“সতঃ সপ্তাব অসতশ্চ 

অসন্তাবঃ” ( বাত্তায়ন-ভাষ্য )। ন্তারমতে ষোড়শ পদার্থের দ্বারা অন্তর্বাহা সমস্ত বুঝা-ই 
তত্বজ্ঞান। কিন্তু সুক্ষ তত্বজ্ঞানে ঘোগের অপেক্ষ। আছে । বৈশেষিকের! ছয় পদার্থের দ্বারা তত্ব 
বুঝেন। স্টার অপেক্ষ। বৈশেষিকের যুক্তি-প্রণালী অধিকতর বিশুদ্ধ । 

ন্ায়ের বাত্স্তাঁযন-ভাঁষ্য যোগভাষ্য ছাঁড়া অপর সব দাঁ্শনিক ভাষ্য অপেক্ষা প্রাচীন। উহা 

অতীব সাঁরবৎ। অগভীর বালবেধি-তকযুক্ত ও শব্দাড়ম্বরঘুক্ত নবীন ন্যায়ের পরিবর্তে যদি 
বাৎস্যায়ন-ভাষ্টের পঠন প্রচপিত থাকিত, তাভা হইলে বর্তমান নৈয়ায়িকদের বুদ্ধিবিষ্ভা আরও 
গভীর ও ন্যাধ্য হইত। অতঃপর আমর। সর্বপিতামহ সাংখ্যের সহিত অন্ান্ত দর্শনের সম্বন্ধ 
দেখাইয়া এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের উপসংহার করিব। 

সাঁংখ্যের মূল মত এই কঘটি £_- 
( ১) ভ্রিবিধ ছুঃখের নিবৃত্তি মোক্ষ ; (২) মোক্ষাবস্থায়, আমাদের মধ্যে বে নিগুণ অবিকারী 

পুরুম নামক তব আছে, তাহাতে স্থিতি হর ; (৩) মোক্ষে চিত্ত নিরুদ্ধ হয়; (৪) চিত্তনিরোধের 
উপায় সমাধিজ প্রজ্ঞ। ও বৈবাগ্য; (৫) সনাঁধির উপাঁ বাদি শীল ও ধ্যানাদি সাধন; (৬) মোক্ষ 
হইলে জন্মপরম্পরার নিরৃত্তি হর ; (৭) জন্মপরম্পর। অনাদি, তাহা অনাদি কম্ম হইতে হয়; (৮) 
প্রকৃতি এবং বহু পুরুষ মূল উপাঁদান ও হেতু; (৯) পুরুব ও প্রকৃতি নিত্য অন্থষ্ট পদার্থ; 
(১০) ঈশ্বর অনাদিমুক্ত পুরুষ-বিশেব ; (১১) তিনি জগৎ বা আমাদের স্যষ্টি করেন না; (১২) 

প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ ব| জন্য-ঈশ্বর ব্রঙ্গাণ্ডের মধীশ্বর। তিনি অক্ষর, তাহার প্রশাসনে ব্রহ্গা্ 

বিবৃত রহিনাঁছে । ( “সাংখ্যের ঈশ্বর” প্রকরণ দ্রব্য )। 

উহার মধ্যে বৌদ্ধেরা (১), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), ও (১১) এই কয় মত সম্পূর্ণ লইয়াছেন। 

(২) মত তাহারা কতক লইরাছেন, তীহার। পুরুবের পরিবর্তে কতকাংশে পুরুষের লক্ষণসম্পন্ন "শূন্য 
নামক অবিকারী, গুণশূন্য পদার্থ লইরাছেন । 

মহাঁধান বৌদ্ধের৷ আদি-বুদ্ধ নামক বে ঈশ্বর স্বীকার করেন, তাহ৷ সাংখ্যের অনাদিমুক্ত ঈশ্বরের 
তুল্য পদার্থ। মহাযান ও হীনযান উভয় বৌদ্ধরা প্রজাপতি ব্রহ্ধা স্বীকার করেন। কিন্তু তাহার 
অধীশ্বরতা তত স্বীকার করেন না। 
বৈদাস্তিকের| উহার সমস্তই প্রায় গ্রহণ করিয়াছেন, কেবল পুরুষ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে ভিন্ন মত 

লইয়াছেন। তন্মতে পুরুষ ও ঈশ্বর বস্তত একই পদার্থ। আর পুরুষ বহু নহে। আর ঈশ্বর কষ্ট 
করেন ( হিরণ্যগর্ভাদিরূপে )। প্রকৃতিকে তাঁহার! ঈশ্বরের মারা ব৷ ইচ্ছ! বলেন : তাহ অনির্ধবচনীয়- 
ভাঁবে ঈশ্বরে থাকে। ঈশ্বরই অনির্ববচনীয় অবিগ্ভার দ্বার| নিজেকে অনাদি কাল হইতে জীব করিপ্লাছেন / 
ইত্যাদি বিষয়ে সাংখ্য হইতে বৈদান্তিক পৃথক্ হইন্নাছেন | 

তাকিকেরাঁও & সকল মত প্রাঁয় সমন্তই গ্রহণ করিয়াছেন। তবে তাহারা নিজেদের ষোল বা 
ছয় পদার্থের মধ্যে ফেলিয়া উহা! বুঝিতে চান। নিগুণ পুরুষ তাহারা তত বুঝেন না, আত্মাকে 
সগুণ করেন। তর্কদার্শনিকেরা সাংখ্যের টায় মূল পথ্যন্ত যুক্তিবাদী । বৌদ্ধ-বৈদাস্তিকাদিরা মূলতঃ 
অন্ধবিশ্বাসবাদী । 



১২ পাতিঞজলদশন । 

বৈষ্ণব দার্শনিকেরাঁও ( বিশেষতঃ বিশিষ্টা্বৈতবাদীরা ) এ সমস্ত প্রায় গ্রহণ করেন। সাংখ্যের 
সায় তন্মতেও জীব ও ঈশ্বর পৃথক্ পৃথক্ পুরুষ, অধিকস্ত উভয়ের মধ্যে নিত্য প্রভূ-ভূত্য সম্বন্ধ । জীব 
ও ঈশ্বর নিত্য, সুতরাং জীব তন্মতেও অস্থষ্ট। তবে ঈশ্বর বিশ্বের রচয়িতা ( সাংখ্যমতের জঙ্- 
স্তায়)। সাংখ্যের স্যার তন্মতেও যোগের দ্বার! ঈশ্বরবৎ হওয়া যায় ( কেবল সম্পূর্ণ শশবর্ধ্য হয় না)। 
মুক্ত ঈশ্বর স্বর প্রকৃতি বা মাগার দ্বার! স্থষ্টি করেন, ইত্যাদি বিষয়ে এই মত বেদান্তের পক্ষীয় ও 
সাংখ্যের প্রতিপক্ষীয় । 

সর্ধমূল সাংখ্যযোগকে আশ্রর করিনা কালক্রমে এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন মোক্ষদর্শন উৎপন্ন হইয়াছে । 
মৌলিক বিষয়ে তাহারা সব সাংখ্যমতকে আশ্রর করিয়া থাঁকিলেও অবীস্তর বিষয়ে তাহারা! অনেক 
ভিন দৃষ্টি অবলম্বন করিয়াছেন। 

ভারতে যখন খবিযুগে ধর্ধুগ ছিল, তখন মনীষী খধিরা সাংখ্যবৌগমতের দ্বারা তত্দর্শন 
করিতেন। তখন মোক্ষবিষয়ে কুসংস্কারবপ আবর্জনা জন্মে নাই । ভতখনকার মুমুক্ষু ঝধিরা বিশুদ্ধ 
শ্যায়সঙ্গত জ্ঞান ও বিশুদ্ধ শীল অবলম্বন করিতেন । কালক্রমে সাংখ্যযোগ ও ভারতীয় লোৌকসমাজ 
বিপরিণত হইলে বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়া! মোক্ষধর্থ্ে পুনশ্চ বলসঞ্াব করিলেন । বুদ্ধের মহানুভাবতার দ্বারা 
সাংখ্যযোগ বা মোক্ষধর্্ম অনেক পরিমাণে সাধারণ্যে প্রচারযোগ্য হইয়াছিল । বৌদ্ধপন্মীবলম্বীরাও 
কালক্রমে বিকৃত হইলে আচাধ্যবর শঙ্কর আসিদ্লা মোক্ষধন্মের ক্ষীণ দেহে পুনঃ বল প্রদান কবেন। 

শঙ্করের পর হইতে ভারত অধঃপতনেব চূড়ান্ত সীমান ক্রমশঃ গিরাছে। অধঃপতিত অজ্ঞীনাচ্ছন্ 
ও হীনবীধ্য ভারতে অন্ধবিশ্বাসমূলক ঘুক্তিহ্ীন মোক্ষধন্ম-বিরুদ্ধ মত সকলই উপযোগী বলিয় প্রসার 
লাভ করিয়াছে । তাই কথিত হব বে, কলিতে এরূপ ধর্মই জীবকে উদ্ধার করে। 

সাংখ্যযোগ ব| প্ররুত মোক্ষধর্ম মাঁনবসমীজের অতি অল্পসংখ্যক লোকই গ্রহণ করিতে পাঁরে। 
বু্ধদেবও বলিয়াছেন “অন্পকাস্তে মন্ষ্যেযু যে জনাঃ পারগাঁখিনঃ। ইতরাস্ত প্রজাশ্চাথ তীরমেবানুযস্তি হি॥” 
সাংখ্যযোগী হইতে হইলে পরমার্থ-বিষয়িণী ধী চাই, সম্যক্ স্তারপ্রবণ মেধা চাই ও বিশুদ্ধ চরিত্র 
চাঁই। এই সকল একাধারে ছুর্লভ। 

যেমন সমুদ্র সুদূর হইলেও তাহার বাম্প মহাদেশের অভ্যন্তর শ্লিগ্ধ করিয়। প্রজাদের সঞ্জীবিত 
রাঁখিতেছে, সেইরূপ সাংখ্যযোগ সাধারণ মানবের অগম্য হইলেও তাহার স্ষিগ্ধ ছায়া মানবের ধর্শ- 
জীবনকে সগ্ত্রীবিত রাখিয়াছে। সাধারণ মাঁনব সত্যের ও ন্যায়ের অতি অল্প ধার ধারে। সত্যের 
অতি অস্পষ্ট ছায়াতে প্রভূত মিথ্যাকল্পন! নিশ্রিত থাকিলে তাহাদের হৃদয় কিছু আকৃষ্ট হয়। যদি 
বল “সত্যং ব্রয়াৎ” তাহা হইলে কাহারও হৃদয়ে বসিবে না, কিন্তু যদি কল্পন! মিশাইয়৷ বল "অশ্বমেধ- 
সহত্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্। অশ্বমেধসহত্রান্ধি সত্যমেকং বিশিষ্যতে ॥”৮ তাহা হইলে অনেকের 
দয় আকৃষ্ট হইবে । বস্তুতঃ সাধারণ মানবের মধ্যে যে ধর্মজ্ঞান আছে (তাহারা যে সম্প্রদায়ই 
হউক না কেন) তাহা পোনের আনা মিথ্যাকল্পনামিশ্রিত সত্য । হিন্দু, বৌদ্ধ, খুষ্টান, মুসলমান- 
আদিরা ধর্মসম্বন্ধে যাহা কল্পনা করেন, তাহার বদি একতম মত সত্য হয়, তবে অন্য সব মিথ্যা হইবে 
তাহাতেই বুঝা যাইবে পৃথিবীর কত লোক ত্রান্ত। 

ফলে “ঈশ্বর ও পরলোক আছে এবং সত্যাঁদি সৎকর্মের ভাঁল ফল হয়” এই ছুইটি সত্যের 
ভিত্তিতে প্রভূত মিথ্যাল্পনার প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া জনতা তৃপ্ত আছে। 

“ঈশ্বর আমাদের স্বজন করিনাছেন” ইত্যাদি ঈশ্বর সম্বন্ধে বহু বন প্রমাণশৃন্য অন্ধাবিশ্বীসসূলক 
কল্পনাবিলাসে জন্তা মু । পরলোকসন্বন্ধেও নানা সম্প্রদায়ের নান৷ কল্পনা । 

ইহার উদাহরণস্বরূপ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস দ্রষ্টব্য ৷ বুদ্ধ যে নির্বাণধর্্ম বলিয়া গিয়াছেন, তাহ 
সাধারণের মধ্যে বখন প্রচার হইয়াছিল, তখন কেবল ভূরি ভূরি কাল্পনিক গল্পই ( এক আনা! সত্য 
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পোঁনের আনা মিথ্য। ) বৌন্ধসাঁধারণের সার ধর্মজ্ঞান ছিল। আমাদের পৌরাণিক মহাশয্নগণও ঠিক 
তন্রপ ধর্ম প্রচার করিয়াছেন । তবে বুদ্ধের বলে বৌদ্ধ-সাধারণ নির্ববাণধর্ের শ্রেষ্ঠতা একবাক্যে 
স্বীকার করে কিন্ত হিন্দু-সাঁধারণ তাহাও করে না| 

ফলত বুদ্ধ, থুষ্ট আদি মহাপুরুষগণ যদি ফিরিয়া! আসেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাদের ধর্মমত 
জগতে খু'জিয়। পাইবেন না, পাইলেও সাশ্চধ্যে দেখিবেন তাহাদের গোঁড়া ভক্তের তাঁহাদের নামের 
কিরূপ অপব্যবহার করিয়াছেন। 

বাহ! হউক লাংখ্যযোগ যেরূপ বিশুদ্ধ, স্তাষ্য এবং ম্থ্যাকল্ননাশূন্য অন্ধবিশ্বীসহীন আত্বীক্ষিকীর 
গ্রণালীতে আছে তাহা সাধারণ্যে বুল প্রচার হইবার যোগ্য নহে। বুদ্ধের বা! বৌদ্ধের এবং 
পৌরাণিকদের দ্বারা তাহা সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু কি ফল হইয়াছিল তাহা উপরে 
দেখান হইয়াছে। মনুষ্যের চিত্ত সহজত এরূপ কল্পনাবিলাসী যে বিশুদ্ধ স্টায় অপেক্ষা অবিশ্ুদ্ধ, 
কল্পনামিশ্রিত ন্তায়ই তাহাদের কর্মে ( সৎ বা! অসৎ কর্মে) অধিকতর উৎসাহিত করে। যদি নিছধীক 
সত্য ধর্ম বল তবে প্রায় কেহ অগ্রসর হইবে না, কিন্তু যদি সত্যের সহ প্রভূত কল্পন। ও বুজ্রণী 
মিশীও তবে দলে লৌক ধরিবে না। 

উপসংহারে বক্তব্য ধীহাদের এরূপ ধী আছে বে, মোক্ষধর্মের আমূলাগ্র বুঝিতে কুকরাপি 
অন্ধবিশ্বাসের সাহায্য লইতে হয় না, ধাহাদের মেধা এবপ স্যায়গ্রবণ যে স্ঠারানুপারে যাঁহা সিদ্ধ হইবে 
তাহাতেই নিশ্চয়মতি হইয় কর্তব্যপথে যাইতে উদ্ঘত হয়েন, কর্তব্যপথে চলিতে ধাঁহাদের ভয়, লোভ 
বা অন্ধবিশ্বীসের প্রয়োজন হয় না, ধাহাঁদের হয় স্বভাঁবত অহিংসাসত্যাঁদি বিশুদ্ধ শীলের পক্ষপাতী, 
তাহারাই সাংখ্যযোগের অধিকারী । 





ও নমঃ পরমর্যয়ে ॥ 

তত্থ »শীভিগুলভলদস্প্লিত্ম ॥ 
স্প্রে 

সমাঁধিপাদত ৷ 

অথ যোগান্ুশাসনমূ ॥ ১ ॥ 
ভাষ্াম্। অথেত্যয়মধিকারার্থঃ। যোঁগান্ুশাসনং শান্্রমধিকতং বেদিতব্ম। যোগঃ 

সমাঁধিঃ। স চ সার্বভৌম শ্চত্ন্ত ধর্ম: | ক্ষিপ্তং, মুড়ং, বিক্ষিপ্তম্, একাগ্রং, নিরুদ্ধমিতি চিত্তভূময়ঃ 
তত্র বিক্ষিপ্তে চেতসি বিক্ষেপোপসর্জনীভূতঃ সমাধির যোগপক্ষে বর্ততে। যত্তেকাগ্রে চেতসি 
সভ্ভূতমর্থং প্রগ্ভোতষতি, ক্ষিণোতি চ ক্রেশান্, কর্মবন্ধনাঁনি শ্রথয়তি, নিরোধমভিমুখং করোতি, 
স সপ্প্রজ্ঞাতো বোগ ইত্যাখ্যায়তে । স চ বিতর্কান্গতো, বিচারান্গত, আনন্দানুগতোহম্মিতান্ুগত, 
ইত্যুপরিষ্টাত্ প্রবেদরিষ্যামঃ ৷ সর্ববৃত্তিনিরোধে তসন্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ ॥ ১ ॥ 

১। অথ যোগ অনুশিষ্ট হইতেছে । স্থ 
ভাঙ্যান্ববাদ-_ (১) অথ শব্দ অধিকারার্থ। যোগানুশাসনরূপ শান্ত (২) অধিরুত 

হইয়াছে ইহা! জ্ঞাতব্য। (৩) যোগ অর্থে সমাধি (৪) তাহা চিত্তের সার্ব্বভৌম ধর্ম (অর্থাৎ 
চিত্তের সর্ধবভূমিতেই সমাধি উৎপন্ন হইতে পারে )। ক্ষিপ্ত, মু, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরন্ধ এই 
পাঁচ প্রকার চিত্তভূমিকা (৫)। তাহার মধ্যে (৬) বিক্ষিপ্ত চিত্তে উৎপন্ন যে সমাধি তাহাতে 
বিক্ষেপসংস্কার সকল উপসজ্জন বা অপ্রধান ভাবে থাকে (৭) তাহা যোগপক্ষে বর্তায় ন 
(৮)। কিন্তু যে সমাধি একাগ্রভূমিক চিত্তে সমুভ্ভূত হইয়া সংস্বরূপ অর্কে (৯) প্রকৃষ্টরূপে 
খ্যাপিত করে, অবিদ্ভাদি ক্লেশ সকলকে ক্ষীণ করে (১০), কর্দবন্ধনকে বা পূর্বব-সংস্কার-পাঁশকে 
শ্রথকরে (১১) এবং নিরোধাবস্থাকে অভিমুখ করে, তাহাকে সম্প্রজ্ভাত যোগ (১২) ব্লা, 
যায়। এই সম্প্রজ্ঞাত যোগ বিতর্কান্থগত, বিচারানুগত, আনন্দান্থুগত ও অন্মিতানুগত | ইহাদের 
বিষয় অগ্রে আমর! সম্যক্রূপে প্রবেদন করিব বা! বলিব। সর্ববৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে যে সমাধি উৎপন্ন 
হয় তাহা অসম্প্রজ্ঞাত ৷ 

টাকা। ১মন্ুত্র (১)। যস্ত্যক্তারূপ মাং প্রভবতি জগতোহনেকধাুগ্রহায় 
প্রক্ষীণ-ক্লেশ-রাঁশি বিষম-বিষধরোহনেকবন্তুঃ স্থভোগী। 
সর্বজ্ঞান-প্রস্থতি ভু জগ-পরিকরঃ ্রীত়ে হস্ত নিত্যম্ 
দেবো হীশঃ স বোহব্যাৎ সিতবিমল-তন্থু ধোঁগদো৷ যোগধুজঃ ॥ 

জগতের প্রতি অন্থগ্রহ করিবার জন্য ধিনি নিজের আগ্ভরূপ ত্যাগ করিয়া! বহুধা অবতীর্ণ হন, 
বাহার অবিস্যাদি ক্লেশরাশি প্রকষ্টরূপে ক্সীণ, যিনি বিষম বিষধর, বহুবক্ত,, স্ুভোগী ও সর্বস্তানের 
প্রহতস্বরপ, ভূজঙগম-সমপর্ক ধাহাকে নিত্য ্ রীতি প্রদান করিয়! "থাকে, সেই ফেববিদবত, 
যোগদাতা ও যোগযুক্ত অহীশদেব তোমাদিগকে পালন করুন। 



১৬ পাঁতঞলদশন। 

এই শ্লোক ভাম্ের কোন কোন পাঠে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহা প্রক্ষিপ্ত। বাচম্পতি মিশ্র ইহার 
কোন উল্লেখ করেন নাই। বিজ্ঞানতিক্ষু ইহার ব্যাখ্য| করিগাছেন। অতএব ইহ! বাঁচম্পতির 
পর প্র্রক্ষিপ্ত হইরাছে। ঈদৃশ ছন্দের প্লেক ভাম্তের স্যায় প্রাচীন কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় ন|। 

(২) শিষ্টের শাসন-অন্ুশাসন | এই সকল সুত্রে প্রতিপাদিত যোগবিষ্ভা হিরণ্যগর্ভ ও 
প্রাচীন মহর্ষিগণের শাসন অবলম্বন করিয়া রচিত ভইয়াছে। কিঞ্চ। ইহ| ুত্রকারের নবোন্তাবিত 
শান্স নহে। . 

যোগশান্ত্র যে কেবল -দার্শনিক যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্র মাত্র নহে, কিন্তু মূলে যে ইহ! প্রত্যক্ষকারী 
পুরুষগণের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার যুক্তিগ্রণালী এইরূপ :-_চিৎ, অসম্প্রজ্তাত সমাধি 
প্রস্তুতি অতীন্দরিয় পদার্থের জ্ঞান অধুনা! আমাদের নিকট অন্থুমীনের দ্বারা সিদ্ধ হইলেও তাদৃশ 
অনুমানের জন্য প্রথমতঃ সেই বিষয়ক প্রতিজ্ঞার আবশ্তক। কারণ অতীন্রিয় বস্তর প্রথমে 
কোন পরিচয় না থাকিলে তাহাতে অনুমানের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। চিতিশক্তি প্রভৃতির 
নিশ্চয়জ্ঞান অন্মদাঁদির পরম্পরাগত শিক্ষ। প্রণালী হইতে উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু যিনি আদি 
শিক্ষক, যাহার আর অন্য শিক্ষক ছিল ন|, তীহার দ্বার কিরূপে এঁ অতীন্দিঘ্ন বিষয় সকল 
প্রতিজ্ঞাত হইতে পারে? অতএব স্বীকার করিতে হইবে বে সেই আদি শিক্ষক অবশ্যই সেই 
অতীন্ড্রির বিষয় সকলের উপলব্ধিকারী ছিলেন। এ বিষিয়ে সাংখীর দৃষ্টান্ত যথা “ইতরথা 
অন্ধপরম্পর।” (৩৮১ হু ) অর্থাৎ যদি মুক্তিশাস্্ব জীবনুক্ত বা চরণ তত্বের সাক্ষাৎকারী পুরুষের 
দ্বারা প্রথমে উপদিষ্ট ন| হইবে, তাহা! হইলে অন্ধপরম্পরার স্টার হইবে। অন্ধপরম্পরাগত 
উপদেশে যেমন রূপবিষর়ক কিছু থাঁকিতে পারে না, সেইরূপ অনাক্ষাৎকারীদের উপদেশে 
কিছু প্রত্যক্ষজ্ঞানসাধ্য উপদেশ থাঁকিতে পাঁরে না। পূর্বে বল| হইয়াছে যে চিৎ, মুক্তি প্রভৃতিবিষয়ক 
জ্ঞান অতীন্দিরত্ব-হেতু, হয় শিক্ষণীয়, নয় সাক্ষাৎকরণীয়। আদি শিক্ষকের তাহা শিক্ষণীন হইতে 
পারে না, সুতরাং আদি উপদেষ্টার তাহ! সাক্ষাৎকৃত জ্ঞান। 

এঁ সকল বিষয় যে কাল্পনিক ব! প্রবঞ্চন! নহে, তাহ! অনুমানপ্রমাণদারা নিশ্চিত হয়। আদিন 
প্রবক্তীগণের প্রতিজ্ঞ(ত বিষয় সকল অনুমানের দ্বার। প্রনাণিত করিবার জন্যই দর্শন শান্তর প্রনপ্তিত 
হইরাছে। শাস্ত্রে আছে “শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেন্যে। মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ । মত্ব। তু সততং ধ্যের 
এতে দর্শনহেতবঃ |”  শ্রুতিবাক্য হইতে শ্রোতব্য, উপপত্তির দ্বার। মন্তব্য, মননান্তর সতত ধ্যান 
কর! কর্তব্য ; ইহার। ( শ্রবণ, মনন, ধ্যান ) দর্শন বা সাক্ষাৎকারের হেতু, এতন্মধ্যে শ্রত্যর্থের মননের 
জন্যই সাংখ্য শান্তর প্রবর্তিত হইগ্রাছে সাংখ্য-প্রবচন-ভাধ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুও এই কথা বলিগ়াছেন। 
যথা, “তন্ত শ্রুতম্ত মননার্থ মথোপদেষ্টম্” ইত্যাদি । ম্হাভারতও বলেন, “সাংখান্ত মোক্ষদর্শনম্” | 

১। (৩) অর্থাৎ “অথ” শবের দ্বার! ইহা বুঝাইতেছে যে যোগানুশাসনই এই হ্যত্রের দ্বারা 
অধিকৃত ব! আরম্ত কর! হইয়াছে । 

১। (৪) জীবান্স। ও পরমাত্মার একতা, প্রাণাপান সমাযোগ, প্রভৃতি যৌগ শব্দের অনেক 
পারিভাষিক, যৌগিক ও রূঢ অর্থ আছে । কিন্তু এই শাস্ত্রের যোগ অর্থে সমাধি । তাহার অর্থ ২য় 
সুত্রোক্ত লক্ষণার ছার। স্ফুট হইবে । 

১। (৫) চিত্তের"ভূমিক। অর্থে চিত্তের সহজ ব| স্বাভাবিকের মত অবস্থা । চিত্তভূমি পঞ্চ 
প্রকার, ক্ষিপ্ত, মূ, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুন্ধ। তন্মধ্যে যে চিত্ত স্বভাবতঃ অত্যন্ত অস্থির, অতীন্ধিয় 
বিষয়ের চিন্তার জন্য যে পরিমাণ স্থিয্যের ও ধীশক্তির প্রয়োজন তাহা যে চিত্তের নাই, সুতরাং যে 
চিত্তের নিকট তন্ত্র সকলের সত্ত। অচিস্ত্য বোধ হয়, সেই চিত্ত ক্ষিগুভৃমিক। প্রবল হিংসাদি প্রবৃত্তির 
বশে কখনও কখনও ইহাতে সমাধি হইতে পারে। মহাভারতের লাখ্যার়িকায় জয়দ্রথ ইহার 
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দৃষ্টান্ত । পাঁগুবদের নিকট পরাভূত হইয়! প্রবল দ্বেষ পরবশ হওত দে শিবে সমাহিতচিত্ত 
হইয়াছিল বলিষ! বণিত আছে । 

মুঢভূমি দ্বিতীয়। যেচিত্ত কোন ইন্দরিয়বিষয়ে মুগ্ধ হওয়াহেতু তত্ব চিন্তার অযোগ্য তাহা 
মূঢভূমিক চিত্ত। ক্ষিপ্ত অপেক্ষ! ইহা মোহকর বিষয়ে সহজে সমাহিত হয় বলিয়া ইহ! দ্বিতীয়। 
দারাদ্রবিণাদির অনুরাগে লোকে তত্তৎ বিষয়ের ধ্যানশীল হয়, এরূপ উদাহরণ পাওয়া যায়। 
ইহা মূঢচিত্তে সমাহিততার দৃষ্টান্ত । 

তৃতীয় ভূমি, বিক্ষিপ্ত। বিক্ষিপ্ত অর্থে ক্ষিপ্ত হইতে বিশিষ্ট । অধিকাংশ সাঁধকেরই চিত্ত 
বিক্ষিগুভূমিক ৷ যে অবস্থাপ্রাপ্ত চিত্ত সময়ে সময়ে স্থির হম ও সময়ে সময়ে চঞ্চল হয় তাহা 
বিক্ষিপ্ত। সাময়িক স্থৈরধ্যহেতু বি্ষিপ্তভূমিক চিত্ত তত্ব সকলের শ্রবণমননাদি-পূর্ববক ন্বরূপাব- 
ধারণ করিতে সমর্থ হণ। মেধা ও সদ্ত্রত্তি সকলের ন্যুনাধিক্ প্রযুক্ত বিক্ষিপ্তচিত্ত মনুষাগণের 
অসংখ্য ভেদ আছে। বিক্ষিপ্ত চিতেও সমাধি হইতে পারে কিন্তু উহা সদাকাল স্থায়ী হয় না। 
কারণ এ ভূমির প্ররুতি সামরিক স্থ্ধ্য ও সামরিক অস্থৈধ্য | 

একাগ্র ভূমিক! চতুর্থ । এক অগ্র বা অবলম্বন বে চিত্তের তাহা একাগ্র চিত্ত। সুত্রকার 
বলিয়াছেন "শীস্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যযৌ চিত্রন্তৈকাগ্রতাপরিণামঃ” অর্থাৎ একবৃত্তি নিবৃত্ত হইলে 
যদি তাহার পরে ঠিক তান্রূপ বৃত্তি উঠে এবং তাঁদুশ অনুরূপ বৃত্তির প্রবাহ চলিতে থাঁকে, তবে 
তাদুশ চিত্তকে একাগ্রচিন্ত বলে। এরূপ একাগ্র্য খন চিত্তের স্বভাব হইয়। দীড়ায়, যখন 
অহোঁরাত্রের অধিকাংশ সমর চিত্ত একাগ্র থাঁকে, এমন কি ্বপ্নাবস্থাতেও একাগ্র স্বপ্ন হয় *, 
তখন তাঁদূশ চিত্তকে একাগ্রভূমিক বল! যার। একাগ্র ভূমিকা আয়ত্ত হইলে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি 
সিদ্ধ হয়। সেই সমাধিই প্রকৃত যোগ বা কৈবল্যের সাধক হয। 

পঞ্চম চিত্তভূমিব নাম নিকন্ধভূমি। ইহ! শেনাবস্থ।। নিরোধ সমাধির (১১৮ সুত্র 
দেখ ) অভ্যাসদ্বারা যখন চিত্তের অধিককালস্থাবী নিরোধ আয়ত্ত হয়, তখন সেই 
নিরোধভূমি বলে। নিরোধ ভূমির দ্বার! চিত্ত বিলীন হইলে কৈবলা হয়। 

যত প্রকার জীব আছে তাহাদের সকলের চিত্তই স্থুলতঃ এই পঞ্চ অবস্থায় অবস্থিত। 
ইহাদের মধ্যে কোন্ ভূমির সমাধি মুক্তিপক্ষে উপাদেয় এবং কোন্ ভূমির সমাধি অনুপাদেয় 
তাহ। ভাষ্যকার বিবৃত করিতেছেন। 

১। (৬) তাহার মধ্যে-ভূমিকা সকলের মধ্যে । ক্ষিগ্তভূমিক ও মুদ্ভূমিক চিত্তে যে 
ক্রোধ, লোভ ও মোহ আদি হইতে কোন কোন স্থলে সমাধি হইতে পারে সেই সমাধি কৈবল্যের 
সাধক হয় না। পরঞ্ঝ বিক্ষিপ্ত চিত্তে .-. (এইরূপ পূরণ করিয়া অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে )। 

১। (৭) যে অস্থির চিত্তকে সময়ে সমষে সমাহিত করিতে পাঁর। যাঁর, তাহাকে বিক্ষিপ্ত 
চিত্ত বলা হইয়াছে। বে সমর স্থের্যের প্রার্ভীৰ হয় সেই সময়ে অস্থৈধ্য অভিভূত হইয়া 
থাকে। বিক্ষেপের সেই অভিভূতভাঁবে থাঁকার নাম উপসর্জনভাবে বা অপ্রধানভাবে থাকা। 
পুরাণাদিতে যে অনেকানেক সমাহিতচিত্ত খধির অপ্নরাদি কর্তৃক ভ্রংশ বণিত আছে, তাহা 
এই প্রকার উপসর্নীভূত বিক্ষেপের ছার! সংঘটিত হয়। 

১। (৮) বোঁগপক্ষে_কৈবল্য পক্ষে। জমাধিভঙ্গে পুনরায় বিক্ষেপ সকল উঠে বলিয়া! 
শপ পপ পপ পাপা সাপটি 

* জাগ্রতের সুংস্কার হইতে স্বপ্ন হয। জাগ্রৎ কালে যদি অত্যধিক কাল সহজত চিত্ত একাগ্র 
থাকে তবে স্বপ্নেও সেইরূপ হইবে । একাগ্রতার লক্ষণ ধরব স্থৃতি, অথবা সর্বদাই আত্মম্থতি। 
তাহার সংস্কারে স্বপ্নেও আত্মবিম্বরণ হয় না, কেবল শারীরিক স্বভাবে ইন্দরিয়গণ জড় থাকে। 

০. 



১৮ পাঁতঞল দর্শন । 

সমাধিলন্ধ প্রজা! চিত্তে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সুতরাং যতদিন না৷ সেই সকল বিক্ষেপ 
দূরীভূত হইয়! চিত্তে সদাকাঁলীন প্রকাগ্র্য জন্মায়, ততদিন তাহা কৈবল্যের সাধক হইতে 
পারে ন। 

১। (৯-১২) যে যোগের ছার! বুদ্ধি হইতে ভূত পধ্যন্ত তত্বসকলের সম্যক ( সর্ধ্বতোমুখী ) 
ও প্রকট বা! নুক্মাতিসুক্্রূপে জ্ঞান হয়, যে জ্ঞানের পর আর সেই বিষয়ের কিছু অজ্ঞাত থাকে 
না, তাহা সন্প্রজ্ঞাত যোগ। একাগ্রভূমিতে সমাধি হইলে তবে সম্প্রজ্ঞাত যোগ হয়। একাগ্র- 
ভূমিতে চিত্তকে সহজতঃ অভীষ্ট বস্তুতে অভীষ্ট কাল পধ্যন্ত সংলগ্ন রাখিতে পারা যাঁয়। পদার্থের 
যাহা সত্যজ্ঞান তাহ! সদাকাল চিত্তে রাখাই মানবমাত্রের অতীষ্ট হইবে। কারণ, সত্যঙ্ঞান 
চিত্তে স্থির রাখিতে পারিলে কেহ মিথ্য। জ্ঞান চায় ন|। বিক্ষিপ্ত ভূমিতে সংযমঘ্ারা সুস্মম জ্ঞান 
লাভ করিলেও বিক্ষেপাবি9ভীবে তাহা থাকে না, সুতরাং একাগ্রন্ঘিক চিত্তেই সদাকাঁলীন 
সমাধি-প্রজ্ঞ। হইতে পারে। যে জ্ঞান সদাকালীন (অর্থাৎ যাঁবৎবুদ্ধি স্থায়ী ) এবং যাহা অপেক্ষা 
আর শুঙ্ধা জ্ঞান হয় না, ও যাহা! বিপধ্যস্ত হয় না তাহাই চরম সত্য জ্ঞান। সেই সত্যজ্ঞানের জ্ঞের 
বিষয় স্ভুত বিষয়। এই জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন একাগ্রভূমিজ সমাধি হইতে সংস্বরূপ অর্থ 
প্রকাশিত হয়। এ কারণে তখন যে ক্লেশবৃত্তিকে এবং কন্মকে জ্ঞান-বৈরাগ্যের দ্বার! ত্যাগ করা 
যায়, তাহার ত্যাগ সদাঁকাঁলীন হয়। সুতরাং এই অবস্তার ক্লেশসকল ক্ষীণ হয এবং কর্ম্মববন্ধন 
সকল শ্লথ হয়। সমস্ত জ্ঞেয় বস্তর চরম জ্ঞান হইলে পরবৈরাগ্য পূর্বক যখন জ্ঞানবৃত্তিকেও নিরাবলম্ব 
করিয়৷ লীন করা যাঁয়, তখন তাহাকে নিরোধ সমাধি বলে। সম্প্রজ্ঞাত ঘোঁগে পদার্থের চরম জ্ঞান বা 
সমপ্রস্তান হইতে থাকে বলিয়া এই যোগ নিরোধ অবস্থাকে অভিমুখীন করে। 

স্ভৃত অর্থকে প্রকাশ কর, ক্লেশগণকে ক্গীণ করা, কর্মবন্ধনকে শ্রথকর। এবং নিরোধাবস্থাকে 
অভিমুখীন করা একাগ্রভূমিজ সমাধির এই কার্য চতুষ্ট্ কিরূপে হয়, তাঁগর উদাহরণ দেওয়া 
যাইতেছে । সমাধির দ্বার! ভূতের স্বরূপ ব! তন্মাত্রের জ্ঞান হয় (কিরূপে হয় তাহা ১৪৪ সুত্রে 
দেখ )। তন্মাত্র সুখ, দুঃখ ও মোহশূহ্য অর্থাৎ যে যোগী তন্মাত্র সাক্ষাৎ করেন তিনি তন্মাত্র 
( বাহ্ জগৎ ) হইতে সখী, ছুঃখী বা মুড হন ন।। বিদ্ষিগুভূমিক চিত্তে সমাধিকালে এরূপ জ্ঞান 
হয় বটে, কিন্তু যখন অভিভূতবিক্ষেপ পুনরুদিত হয়, তখন সেই চিত্ত পুনরায় সুখী, ছুঃখী ও 
মূ হইয়া থাকে। কিন্তু একাগ্রভূমিক চিত্তে সেরূপ হয় না, তাহাতে সেই সমাধিপ্রজ্ঞা 
নুপ্রতিষ্টিত হইয়া থাকে । অতএব বিক্ষিপ্ত ভূমিতে সমাধির দ্বার! পদার্থের প্রজ্ঞান হইতে পারে 
বটে কিন্তু একাগ্রভূমিতে সম্প্রজ্ঞান (বা সর্বতোভাবে প্রজ্ঞান ) সদাকালস্থায়ী হয়। ক্রেশাদি 
সম্বন্ধেও সেইরূপ । মনে কর ধনবিষয়ে রাগ আছে £ তদ্বিষয়ক বিরাগভাঁবে সমাহিত হইলে সেই 
কালে হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে বেন সেই রাগ দুরীভূত হয়, একাগ্রভূমিক চিত্ত হইলে সেই 
বৈরাগ্য চিত্তে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে । রাগাদির ক্ষয়ে তন্ুলক কর্মও একে একে সদাকালের 
জন্য নিবৃত্ত হইয়! যায় এইরূপে নিরোধাঁবস্থা। অভিমুখ হয়। 

সম্প্রজ্ঞাত যৌগকে শুদ্ধ সমাধি বলিয়া! যেন কেহ না৷ বুঝেন। সমাধিপ্রজ্ঞ। চিত্তে সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইলে তাহাঁকে সম্প্রজ্ঞাত যৌগ কহে। 
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ভাঙ্যম্। তম্ত লক্ষণাঁভিধিৎসয়েদং হুত্রম্পরববৃতে_ 

যোগশ্চিত্বরৃত্তিনিরোধঃ ॥২॥ 
সর্বশব্াগ্রহণাৎ সম্প্রজ্ঞাতোহপি যোগ ইত্যাথ্যায়তে। চিত্তং হি প্রথ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিশীলত্বাৎ 

ত্রিগুণম্। প্রথ্যারূপং হি চিত্তসত্বং রজস্তমোভ্যাং সংস্থষ্টম্ রশ্বধ্যবিষয়প্রিয়ং ভবতি। তদেব 
তমসানুবিদ্ধমধর্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্যোপগং ভবতি। তদেব প্রন্গীণমোহাবরণং সর্বতঃ প্রন্তোত- 
মানমন্তুবিদ্বং রজোমাত্ররা ধর্মজ্ঞানবৈরাগোষ্বর্যোপগহং ভবতি। তদেব রজোলেশমলাপেতং 
স্বরূপপ্রতিষ্ঠং সত্বপুরুষান্ততাখ্যাতিমাত্রং ধর্মম্ঘধ্যানোপগং ভবতি। তৎ পরংপ্রসংখ্যানমিত্যা- 
চক্ষতে ধ্যা়িনঃ। চিতিশক্তিরপরিণামিন্তপ্রতিসংক্রম। দশিতব্ষয়। শুদ্ধা চানন্ত। চ, সত্বগুণাত্মিক। 
চেয়ম অতো! বিপরীতা৷ বিবেকখ্যতিরিতি । অতস্তস্তাং বিরক্তং চিত্তং তামপি খ্যাতিং নিরুশদ্ধি, 

তদবস্থং সংস্কারোপগং ভবতি, স নির্বাজঃ সমাধি, ন তত্র কিংচিৎ সম্প্রজ্ঞাত ইত্যসম্প্রজ্ঞাতঃ | 
ছিবিধঃ স যোগশ্চত্তবৃত্তিনিরোধ ইতি ॥ ২ ॥ 

ভাঙ্যানুবাদ্- উক্ত ছিবিধ যৌগের লক্ষণ বলিবার ইচ্ছায় এই সুত্র প্রবর্তিত 
হইতেছে। 

২। চিত্তবৃত্তির নিরোধের নাম যোগ । (১) স্থ 

সুত্রে পসর্ব'শব্ব গ্রহণ ন| করাতে অর্থাৎ, “সর্ধব চিত্তবৃত্তির নিরোধ যোগ” এরূপ না বলিয়া 
কেবল “চিত্তবৃত্তির নিরোধ যোগ” এরূপ বলাতে, সম্প্রজ্জাতকেও যোগ বলা হইয়াছে। প্রখ্যা 
ব! প্রকাশশীলত্ব, প্রবৃত্তিণীলত্ব ও স্থিতিশীলত্ব এই ত্রিবিধ স্বতাবহেতু চিত্ত, সত্ত্, রজ ও তম এই 
গুত্রয়াত্মক (২)। প্রখ্যারূপ চিত্রসত্ত (৩) রজ ও তম গুণের দ্বারা সংস্থষ্ট হইলে তাঁদুশ 
চিত্তের প্রশ্বধ্য ও বিষয় সকল প্রির হয়। সেই চিত্ত তমোগুণের দ্বারা অন্ুবি্ধী হইলে অধশ্ব, 
অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বধ্য এই সকল তামস গুণে উপগত হয় (৪)। প্রক্ষীণ-মৌহাঁবরণ- 
যুক্ত সুতরাং গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্থ এই ত্রিবিধ বিষরের সর্ধ্বতৌরপে প্রক্ঞাসম্পন্ন হইলে, রজো- 
মাত্রার দ্বারা অন্ুবিদ্ধ (৫) সেই চিত্তসত্ব, ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ধরীশ্ব্ধ্য বিষয়ে উপগত হয়। 
যখন লেশমাত্র রজোগুণের অস্ট্ধ্যেরূপ মলও অপগত হয় তখন চিত্ত স্বরূপপ্রতিষ্ঠ (৬), কেবলমাত্র 
বুদ্ধি ও পুরুষের ভিন্নতা-খ্যাতি-যুক্ত, ধর্মের ধ্যানৌপগত হয়। ইহাকে ধ্যায়ীর৷ পরম প্রসংখ্যান 
বলির থাকেন। চিতিশক্তি অপরিণামিনী, অপ্রতিসংক্রম! (৭), দশিত-বিষয়া, শুদ্ধ! এবং অনন্ত! ; 
আর এই বিবেকখ্যাতি সত্বগুণাত্মিক! (৮) সেইহেতু চিতি শক্তির বিপরীত। এইজগ্ঠ 
(বিবেকখ্যাতিরও সমলত্বহেতু ) বিবেকখ্যাতিতেও বিরাগযুক্ত চিত্ত সেই খ্যাতিকে নিরুদ্ধ করিয়া 
ফেলে। সেই অবস্থা সংস্কারোপগত থাকে। তাহাই নিব্বীজ সমাধি; তাহাতে কোনপ্রকার 
সম্প্রজ্ঞান হয় না বলিয়া তাহার নাম অসশ্প্রজ্ঞাত (৯) । অতএব চিত্বৃতি-নিরোধরূপ 
'যোগ দ্বিবিধ হইল। 

টীকা । ২। (১) চিত্তবৃত্তির নিরোধ বা যোগ সর্বশ্রেষ্ঠ মানসিক বল। মোক্ষধর্থে 
আছে নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যৌগসমং বলং” সাংখ্যের তুল্য জ্ঞান নাই, যৌগের তুল্য বল 
নাই। বৃত্তির নিরোধ কিরূপে মানসিক বল হইতে পারে তাহা বুঝান যাইতেছে। বৃত্তিনিরোধ 
অর্থে এক অভীষ্ট বিষয়ে চিত্তকে স্থির রাখা অর্থাৎ অভ্যাস ছার! যথেচ্ছ যে কোন বিষয়ে চিন্তুকে 
নিশ্চল রাখিতে পারার নাম যোগ। স্থৈধ্ের ও ধ্যেয় বিষয়ের ভেদানুসারে যৌগের অনেক 
অঙ্গভেদ আছে। বিষয় শুদ্ধ ঘটপটাদি বাহা দ্রব্য নহে। মানসিক ভাবও ধ্যেয়্ বিষয় হইতে 
পাঁরে। যখন চিত্তে স্থৈর্ধ্যশক্তি জন্মার, তখন যেকোন একটি মনোবৃত্তি চিত্তে স্থির রাখা 



ঃ পাতঞল দর্শন । 

যায়। এখন বিবেচন! কর, আমাদের যে দূর্বলতা তাহা কেবল মনে সদিচ্ছ! স্থির রাখিতে ন! 
পার| মাত্র ; কিন্ত বৃত্তিস্থ্ধ্য হইলে সদিচ্ছ! সকল মনে স্থির রাখা যাইবে, সুতরাং সেই পুরুষ 
মানসিক বল সম্পন্ন হইবেন। সেই স্থৈধ্যের যত বৃদ্ধি হইবে মানসিক বলেরও তত বৃদ্ধি হইবে। 
স্থৈষ্যের চরম “সীমার নাম সমাধি ব। আত্মহারার ন্যায় অভীষ্ট বিষয়ে চিত্ত স্থির রাখা। শ্রুতি 
ও দার্শনিক যুক্তির দ্বার৷ দুঃখের কারণ ও শাশ্বতী শাস্তির উপায় বুঝিলেও আমরা কেবল 
মানসিক দুর্ববলত! হেতু দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারি ন।। শ্রুতির উপদেশ আছে “আনন্দং 
্রক্ধণে! বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন” অর্থাৎ পত্রহ্গের আনন্দ জানিলে ব্রহ্গবিৎ কিছু 'হইতে 
ভীত হন ন/” ইহা! জানিগ্। এবং মরণ ত্রাসের অজ্ঞানত! জানিরাও কেবল মানসিক দুর্বলতী- 
বশতঃ আমর। তদনুযারী ভীতিশৃন্য হইতে পারি না। কিন্তু বাহার, সমাধিবল লাভ হয় সেই বলী 
ও বশী পুরুষ সর্বাঙ্গীন শুদ্ধি লাভ করিয়া! ত্রিতাপমুক্ত হইতে পারেন। এইজন্য শাস্ত্র বলেন 
“বিনিপ্পন্ন-দমাধিস্ত্র মুক্তিং তত্রৈব জন্মনি। প্রারপ্পোতি যোগী যোগাগ্রিদগ্ধকর্মচয়োহচিরাৎ |” 
( বিষুঃপুরাণ ৭ম অংশ) সমাধিসিদ্ধি হইলে সেই জন্মেই যুক্তি হইতে পাঁরে। শ্রুতিতেও তজ্জন্ত 
শ্রবণ ও "মননের পর নিদিধ্যাসন (ধ্যান বা সমাধি) অভ্যান করিতে উপদেশ আছে। প্রাগুক্তি 
হইতে সহজেই বুঝ| যাইবে যে সমাধি অতিক্রম করিনা কেহ যুক্ত হইতে পারে না। মুক্তি সমাধি- 
বল-লভ্য পরম ধর্ম । শ্রতিতে আছে “নাবিরতে| হুশ্চরিতান্নাশীন্তে। নাসমাহিতঃ। নাশাস্ত- 
মানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাগ্ু,য়াৎ॥৮ কঠ ২২৪। শাস্বে আছে "আন্ত পরমোধর্ম্ো যন্তোগেনাত- 
দর্শনম্” অর্থাৎ যোগের দ্বারা যে আত্মদর্শন তাঁহাই পরম ( সর্বশ্রেষ্ঠ ) ধর্ম । ধর্মের ফল সুখ, 
আত্মদর্শন বা! মুক্তীবস্থার দুঃখ নিবৃত্তির বা ইষ্টতা'র পরাকাষ্ঠা-রূপ শাস্তি লাভ হয় বলিয়া, আত্মদর্শন 
পরম ধর্ম । 

পৃথিবীর মধ্যে ধাহার। মোক্ষধন্াচরণ করিতেছেন তাহারা সকলেই সেই পরম ধর্মের কোন 
ন| কোন অঙ্গ অভ্যা করিতেছেন। ইশ্বরোপসনার প্রধান ফল চিত্রস্থ্ধ্য, দানাদির ও সংযম- 
মূলক কর্ম সমুদ্রায়ের ফলও পরম্পর| সম্বন্ধে চিত্তস্ট্ধ্য। অতএব পৃথিবীর সমস্ত সাধক জানিয়া 
হউক, বা ন| জানিয়৷ হউক উক্ত সার্বজনীন চিত্তবৃত্তির নিরোধরূপ পরমধর্ম্ের কোন না কোন 
অঙ্গ অভ্যাস করিতেছেন। 

২। (২) প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই তিন ধর্ম্রি বিশেষ বিবরণ ২1১৮ স্থত্রের টিপ্লনীতে 
দ্রষ্টব্য । ভাষ্যকার ক্ষিপ্তাদি চিত্তে কি কি গুণের প্রাবল্য এবং তত্তৎ চিত্তের কি কি বিষয় 
প্রিয় হয়, তাহা দেখাইতেছেন। 

২। (৩৪) চিত্তৰপে পরিণত বে সত্বগুণ তাহাই চিত্তসত্ব অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞানবৃত্তি। সেই 
চিত্তসত্্ব খন রজ ও তম গুণের দ্বার অন্ুবিদ্ধ হন্ন অর্থাৎ যে চিত্ত, চাঞ্চল্য ও আবরণ হেতু 
প্রত্গাআর ধ্যানপ্রবণ ন| হর, সেই চিত্ত রশ্বধ্য ও শব্দা্দি বিষয়ে অনুরক্ত থাকে। তাদৃশ 
কষিপ্ত-ভূমিক চিন্ত আত্মধ্যানে ও বিষরবৈরাগ্যে সুখী হর ন1, পরস্ত তাহ! বাহুল্যরূপে শব্ধ 
ব ইচ্ছার অনভিঘাতে ( অর্থাৎ কাঁমনাসিদ্ধিতে ) এবং শব্দাদি বিষয় গ্রহণ হইতে সুখী হয়। এতাঁদৃশ 
ব্যক্তিদের (তাহারা সাধক হইলে ) অণিমাদ্ির বা ( অসাধকের ) লৌকিক এশ্বধ্যের কামনা মনে 
প্রবলভাবে উঠে এবং“তাহার! পারমার্থিক ও লৌকিক বিষয়সকলের উপদেশ, শিক্ষা ও আঁলো- 
চনাদি করিয়া স্থখ পাঁয়। উত্তরোত্তর বত তাহাদের সত্তর প্রাহুর্ভাব ও ইতর গুণের অভিভব 
হইতে থাকে,. ততই তাহার! বাহ্ বিষয় ছাড়ির৷ আভ্যন্তর ভাবে হ্িতিলাভ করিয়া সুখী হয়। 
বিক্ষিপ্ত তূমিকের৷ প্রক্কত নিবৃত্তি বা শান্তি চাহে ন| কিন্তু শক্তির উৎকর্ষ মাত্র চাহে । 

চিত্সত্ব যে চিত্তে প্রবল তমৌগুণের দ্বারা অভিভূত, তাদৃশ চিত্তসম্পন্ন ব্যক্তিরা ( মূঢ়ভূমিক ) 



সমাধিপার্দ | ২ স্ুত্র। ২১ 

বাহুল্যকপে অধর্ম্ের (অর্থাৎ বে কম্মের ফল অধিক পরিমাণে ছুঃখ [ কর্মপ্রকরণ দ্রষ্টব্য ]) আঁচরণ- 
শীল হয়, এবং তাহার| অজ্ঞাঁনী বা বিপরীত ( পরমার্থের বিরোধী ) -জ্ঞান-যুক্ত হয়। আর তাহারা 
বাহ বিষয়ের প্রবল অনুরাগী হয় এবং প্রধানতঃ মোহবশে এরূপ আচরণ করে যাহার ফল 
অনৈশ্বধ্য বা ইচ্ছার অপ্রান্তি। 

২। (৫) রজোঁগুণের কাধ্য চাঞ্চল্য অর্থাৎ একভাব হইতে ভাবান্তরপ্রান্তি। প্রক্ষীণমোহ 
চিত্তের গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহারূপ বিষয় সকলের প্রজ্ঞা হইতে থাঁকে বলিয়া সেই চিত্তেও কতক 
পরিমাণ চাঞ্চল্য থাকে আর তৎকারণে তাহা অভ্যাসে এবং বৈরাগ্য সাধনে অভিরত থাকে। 

২। (৬) রজোগুণরূপ মলার লেশ মাত্রও অপগত হইলে অর্থাৎ জত্রগুণের চরম বিকাশ 
( যদপেক্ষা আর অধিকতর বিকাশ হইতে পারে না) হইলে, চিত্তসত্ব স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হয় অর্থাৎ 
পূর্ণরূপে সাত্তিকপ্রসাদগুণবিশিষ্ট হয়। যেমন দগ্ধমল বিশুদ্ধ কাঞ্চন, মলজনিত বৈরপা ত্যাগ 
করিয়া স্বরূপ ধারণ করে, তদ্বৎ। কিঞ্। তাঠ৷ পুরুষস্বূপে বা পুরুষবিষয়কপ্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত 
হর। ইহাকে বিবেকখ্যাতি-বিষয়ক সমাপত্তি বলে। তাদৃশ চিত্ত বিবেকখ্যাতি বাঁ বুদ্ধি ও 
পুরুষের অন্যন্ত্েরে উপলব্ধিমাত্রে রত হয়। যখন সেই বিবেকখ্যাতি “সর্বথা” হয় অর্থাৎ যখন 
বিবেকখ্যাতির বাহ্ফল যে সর্ববজ্ঞত| ও সর্বাধিষ্টাতৃত্ব, তাহাতে বিরাগযুক্ত হইয়া অবিপ্লুব৷ হয়, তখন 
তাহাকে ধর্ম্মেঘ সমাধি বলা বাঁয়। ৪1২৯ সুত্র দ্রষ্টব্য। 

পরম প্রসংখ্যান অর্থে পুরুষতত্ব সাক্ষাৎকার বাঁ বিবেকখ্যাতি। তাহাই বুখাঁনের সম্যক্ 
নিরোধোপায়। ধর্মমেঘের দ্বারা ক্েশের সমাক্ নিবৃত্তি হন বলিয়া, আর তদবস্থায় সার্ববজ্যাদি 
বিবেকজসিদ্ধিতেও বৈরাগ্য হয় বলিয়! তাহাকে ধ্যারীর! পরম প্রসংখ্যান বলেন। 

২। (৭) চিতিশক্তির পাঁচটি বিশেষণ যথা £-_শুদ্ধা, অনস্তা, অপরিণামিনী, অপ্রতিসংক্রম! ও 
দশিতবিষরা। দর্শিতবিষয়া-_বি্ষয় সকল যাহার নিকট | বুদ্ধির দ্বার! ) দর্শিত হয়। অর্থাৎ যাহার 
সততায় বুদ্ধি চেতনাবতী হইলে বুদ্ধিস্থ বিষয় সকলের প্রতিসংবেদন হয়। বিষয়সকল প্রকাশিত হয় 
বলিয়া সেই স্বপ্রকাশ শক্তি (সাংখ্যতত্বীলোক “পারিভাষিক শব্দার্থ” দ্রষ্টব্য ) যে কিছু ক্রিয়াশালিনী বা 
বিকুতা হন তাহা নহে, এই হেতু বলিয়াছেন “অপ্রতিসংক্রমা” অর্থাৎ প্রতিসংক্রম-(-সঞ্চার। 
কার্যে অর্থাৎ বিষরে সংক্রান্ত হওয়া! ) শৃন্তা অর্থাৎ নিক্কিয়া ও নিলিপ্তা। অপরিণামিনী অর্থাৎ 
বিকারশৃন্তা ৷ শুধ্ধ। অর্থে সাত্বিক প্রকাশের ন্যায় আবরণশীল ও চলনশীল নহে, কিঞ্চ সেই চিতিশক্তি 
পূর্ণ স্বপ্রকাশ। অনন্তা অর্থে পরিমিত অসংখা অবয়বের সম্টিব্প বে আনন্ত্য তাহা চিতিতে 
কল্পনীয় নহে, কিন্তু “অন্ত” পদার্থ তাহার সহিত সংযোজ্যই নহে, এইরূপ বুঝিতে হইবে । 

২। (৮) অর্থাৎ বিবেকবুদ্ধি সত্বগুণ-প্রধান। | প্রকাশকের যোগে যে প্রকাশ হয় এবং বাহ! 
নিত্যসহচর রঙন্তমে-গুণের দ্বারা অল্লাধিক আবরিত ও চঞ্চল, তাহাই সাত্তিক প্রকাশ ঝ| বুদ্ধির 
প্রকাশ। এই হেতু বুদ্ধির প্রকান্ত বিষয় (শবাদি ও বিবেক) পরিচ্ছিন্ন ও নশ্বর। ন্থুতরাং 
স্বগ্রকাশ চিতিশক্তি হইতে বুদ্ধি বিপরীত। সমাধিদ্বার বুদ্ধিকে সাক্ষাৎ করিয়া পরে নিরোধ 
সমাধির দ্বারা চৈতন্তমাাধিগম হইলে সেই বুদ্ধি ও চৈতন্যের বে পৃথক্বিষয়ক প্রজ্ঞা হয়, তাহাকে 
বিবেকখ্যাতি বা বুদ্ধি ও পুরুষের অন্যতাখ্যাতি বলে (বিশেষ বিবরণ ২২৬ ুত্র দেখ)। সেই 
বিবেকখ্যাতির দ্বার। পরবৈরাগ্য-পূর্ববক চিত্তনিরোধ শাশ্বত হইলে তাহাকে কৈবল্যাবস্থা। বলা যায়। 

২। (৯) সমস্ত জ্ঞেয় বিষয়ের সপ্প্রজ্তান হইয়। পরবৈরাগ্যবশতঃ তাহাও ( সম্প্রজ্ঞানও ) 
নিরুদ্ধ হয় বলিয়া এ সমাধির নাম অসম্প্রজ্ঞাত। সম্প্রশ্তাত সমাধি না হইলে অসম্প্রজ্ঞাত 
হইতে পারে না। 



২২ পাঁতঞ্জল দর্শন | 

ভাব্যম্। তদবন্থে চেতসি বিষয়াভাবাদদ্ধিবোধাত্মা পুরুষঃ কিংস্বভাব ইতি__ 

তদা দ্র£ঃ স্বরূপেহবস্থানম্ ॥ ৩ ॥ 
স্বরূপপ্রতিষ্ঠ| তদানীং চিতিশক্তির্থা কৈবলো, বুখানচিত্তে তু সতি তথাপি ভবস্তী ন 

তথা ॥৩॥ 

ভাব্যান্ুবাদ-_চিত্ত তাদুশ নিরোধাবস্থাপন্ন হুইলে, তখন বিষয়াভাবপ্রযুক্ত বুদ্ধিবোধাত্মক 
(১) পুরুষ কি স্বভাব হন ?-- 

৩। সেই অবস্থায় দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান হয়। স্থ 
সেই সময় (চতিশক্তি স্বরূপপ্রতিষ্ঠঠ থাকেন। বেরূপ কৈবল্যাবস্থার থাকেন ইহাতেও 

সেইরূপ থাকেন (২)। | 
চিত্তের বুখানাবস্থায় চিতিশক্তি ( পরমীর্থত ) তাঁদৃশ | স্ববূপপ্রতিষ্ঠ| ) হইলেও (ব্যবহারত ) 

তাদৃশ হন না। (কেন? তাহ৷ নিষ়হত্রে উক্ত হইয়াছে । ) 
কা। ৩। (১) বুদ্ধিবৌধাত্ক-_বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধির বোদ্ধ! বা সাক্ষিস্বরূ্প। 

প্রধান বুদ্ধি__অহহ্প্রত্যয়। 
৩। (২) অর্থাৎ এই অবস্থার মৃত বৃত্তির সম্যক নিরুন্ধীবস্থাই কৈবল্য। নিরোধসমাধি 

চিত্তের লয় আর কৈবল্য প্রলর। দ্রষ্টার “স্বরূপস্তিতি” ও বৃত্তি-সারপ্যরূপ “অন্বরূপস্থিতি' 
বহিদ্দিক্ হইতেই বলা হয়, উহা কথার-কথা বা প্রতীতিমাত্র। (নিরোধ সম্বন্ধে ১/১৮ টীকা দ্রষ্টব্য )। 

ভাষ্যম্। কথং তহি? দশিতবিষরত্বাৎ। 

বৃত্তিসারপ্যমিতরত্র ॥ ৪ ॥ 
বুখানে ঘাঃ চিত্রবৃত্ত়ঃ তদবিশিষ্টবৃত্তিঃ পুরুষঃ; তখাচ ুত্রম “একমেব দর্শনম্, 

থ্যাতিরেব দর্শনম্” ইতি। চিত্তমরক্কান্তমণিকল্পং সন্গিধিমাত্রোপকারি দৃস্তাত্বেন স্বং ভবতি 
পুরুতত্ত স্বামিনঃ। তম্মাচ্চিত্তবৃত্তিবোধে পুরুবস্তানাদিঃ সম্বন্ধে! হেতু; ॥ ৪ ॥ 

ভাষ্যানুবাঁদ__কেন? দশিতবিষয়ত্ই ইহার কারণ (১)। 
৪। অপর ( বিক্ষেপ) অবস্থায় বৃত্তির সহিত ( পুরুষের ) সারূপ্য (প্রতীতি)) হয়। স্থ 
বুখানাবস্থায় যে সকল চিত্তবৃত্তি উদিত হয়, তাহাদের সহিত পুরুষের অবিশিষ্টরূপে বৃত্তি বা 

জ্ঞান হয়। এ বিষয়ে পঞ্চশিখাচাধ্যের সুত্র প্রমাণ, যথা--“একই দর্শন, খ্যাতিই দর্শন” (২) 
অর্থাৎ লৌকিক ত্রাস্তিদৃষ্টিতে “খ্যাতি বা! বুদ্ধিবৃত্তিই দর্শন” এইরূপে বুদ্ধিবৃত্তির সহিত দর্শন 
( বুদ্ধির অতিরিক্ত পৌঁ্চষেয় চৈতন্য ) একাকার বলির! প্রতীত হর়। চিত্ত অযস্কান্ত মণির 
যায় সন্নিধিমাত্রোপকারি,( ৩), দৃশ্তত্ব গুণের দ্বার ইহা স্বানী পুরুষের “স্বং” স্বরূপ হয় (৪) 
সেইহেতু পুরুষের সহিত অনাদি সংযোগই চিত্তবৃতি-দর্শন বিষয়ে কারণ (৫ )। 

টাকা । ৪1 (১) দর্শিতবিষয়তব পূর্বের উক্ত হইগাছে। বুদ্ধি ও পুরুষের এক-প্রত্যয়গতত্ব- 
হেতু অত্যন্ত সনরিকর্ধ হইতে চিংস্বভাঁব পুরুষের দ্বারা বুদ্ধপারঢ় বিষয় সকল প্রকাশিত হয়। 
ক বৌদ্ধ বিষয় প্রকাশের হেতুস্বরূপ হওয়াতে, পুরুষ যেন বুদ্ধিবৃত্তি হইতে অভিন্নরূপে 

হন। 
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৪1 (২) পঞ্চশিখাচাধ্য একজন অতি প্রাচীন সাঁংখ্যাচারধ্য। কপিলের শিধ্য আন্রি 
এবং আস্ুরির শিত্ু পঞ্চশিথ, এইরূপ পৌরাণিকী প্রসিদ্ধি আছে। পঞ্চশিখাচাধ্যই সাংখ্যশাস্ 
প্রথমে সুত্রিত করিয়! যান। তাহার যে কয়েকটা প্রবচন ভাষ্যকার উদ্ধৃত করিয়া ম্বকীয় 
উক্তির পোঁষকতা করিয়াছেন, তাঁহারা এক একটা অমূল্য বত্বম্বূপ। যে গ্রন্থ হইতে 
ভাষ্যকার এই সকল বচন উদ্ধৃত করিপনাছেন তাহা অধুন! লুপ্ত হইয়াছে। পঞ্চশিখ সম্বন্ধে 
মহাভারতে এইরূপ আছে :_“দর্কসন্ন্যাসধন্্ীণাং তত্বজ্ঞানবিনিশ্চয়ে। ন্গুপধ্যবসিতার্থশচ 
নিদ্ন্ছে। নষই্টসংশরঃ ॥ খধীণামাহুরেকং যং কামাদবসিতং নৃযু। শীঙ্বতং সুখমত্যন্তমনবিচ্ছ্তং 
সুহুর্পভম্ ॥ যমাহুঃ কপিলং সাংখ্যাঃ পরমর্ষিং প্রজাপতিং। স মন্টে তেন রূপেণ বিশ্মাপয়তি 
হি স্বয়ম্॥” ইত্যাদি ( মোক্ষধর্ম্মে ২১৮।৭-৯ অধ্যার )। পঞ্চশিখবাক্যস্থ “দর্শন, শব্দের অর্থ চৈতন্য, 
এবং খ্যাতি শব্দের অর্থ বুদ্ধিবৃত্তি বা বৌদ্ধ প্রকাশ । 

৪। (৩) বিজ্ঞান ভিক্ষু এই দৃষ্টান্তের এইরূপ ব্যাখ্য/ করেন “যেমন আআ্কান্তমণি 
নিজের নিকটবর্তী করিয়া (আকর্ষণ করিধা) লৌহশল) নিক্র্ষণরূপ উপকার করে এবং 
তন্দার৷ ভোগসাধনত্বহেতু নিজ স্বামীর “স্ব” স্বরূপ হয়, সেইরূপ চিত্তও বিষয়রূপ লৌহ সকলকে 
নিজের নিকটবর্তী করিরা, দৃশ্তত্বরূপ উপকার করণ পূর্বক স্বীয় স্বামী পুরুষের ( ভোগসাধকত্ 
হেতু) “ন্ব” স্বরূপ হর। 

৪। (৪) “আমি দেখিব” “আমি শুনিব” “আমি সংকল্প করি” “আমি বিকল্প করি” 
ইত্যাদি যাবতীয় বৃত্তির মধ্যে “আঁমি” এই ভাব সাধারণ। এই আমিত্বের যাঁহ! জ্র-স্বরূপ মৌলিক 
লক্ষ্য তাহাই দ্রষটপুরুষ। দ্রষ্ট পুরুষ টৈতন্তস্বরূপ। দ্রষ্-চৈতন্যের দ্বার! চেতনাধুক্তের স্যাঁর হইয়া! বুদ্ধি 
বিষয় প্রকাশ করে। যান প্রকাশ হয় বা আমরা জ্ঞাত হই তাহা দৃশ্য । রূপ-রসাঁদিরা বাহ দৃশ্ত। 
চিত্তের ঘ্বার৷ উহাদের জ্ঞান হয়। বিষয়-জ্ঞানে “আমি” জ্ঞাত৷ বাঁ গ্রহীতা, চিত্ত (ইন্দরিয়যুক্ত ) 
জ্ঞানকরণ বা দর্শন শক্তি এবং বিষয় সকল দৃশ্য বা জ্ঞে্র। সাধারণতঃ অনুব্যবসায় দ্বারা আমাদের 
চিত্তবিষয়ক জ্ঞান হয়। তঙ্জন্ত আমর! চিত্তের জ্ঞানবৃত্তিকে উদয় কালে অন্ুতবপূর্বক পরে স্মরণের 
দ্বার তাহার পুনরন্ুভব করিধা বিচারাদি করি। চিত্ত বিষয়জ্ঞানসদ্বন্ধে যদিও করণন্বরূপ হন তথাপি 
অবস্থাভেদে তাহা আবার দৃশ্তস্বরূপ হয়। চিত্তের উপাদান অন্মিতাখ্য অভিমান চিত্তগত 
বিষয়জ্ঞান সেই অভিমানের বিশেব বিশেষ প্রকার বিকৃতি মাত্র। যখন চিত্তকে স্থির করিবার 
সামর্থ্য হয় তখন অহংকার বা অভিমানকে সাক্ষাৎ কর। বায়। শুদ্ধ পরিণম্যমান অহংকার ভাবে 
অবস্থান করিলে তাহার বিকৃতিম্বরূপ চৈত্তিক বিষয়জ্ঞানকে পৃথগরূপে সাক্ষাৎ করা যায়। 
তখন বিষয়-প্রত্যক্ষকাঁরি চিত্ত ( অর্থাৎ বিষয়াকার! চিত্তবৃত্তি সকল) দৃপ্ত হইল, এবং অহংকার 
বাঁ শুদ্ধ অভিমান দর্শন শক্তি বা করণ স্বরূপ হইল। পুনশ্চ অভিমানকে সংহত করিয়া 
যখন শুদ্ধ “অস্মি” ভাবে অবস্থান (সান্মিত ধ্যান) করা যায়, তখন অতিমানাত্মক অহংকারকে 
পৃথক্ ব৷ দৃশ্তরূপে সাক্ষাৎ কর! যাঁ়। শুদ্ধ “অহং” ভাব বা বুদ্ধি, তখন জ্ঞানকরণস্বরূপ হয়। 
সেই বুদ্ধি বিকারগীলা জড়া ইত্যাদি তাহার বিশেষত্ব বুঝিয়৷ সমাধিপ্রজ্ঞার দ্বার যখন বুদ্ধির 
প্রতিসংবেদী পুরুষের সত্ত| নিশ্চর হয়, তখন সেই বিবেকজ্ঞান পুরুষের সম্তীকেই খ্যাপিত করিতে 
গাকে। সেই বিবেকজ্ঞানও যখন সমাপ্ত হই! পররৈরাগ্যের দ্বার বিষয়াভাবে লীন হয় 
অর্থাৎ অহস্তাবের অশ্মিতারূপ পরিচ্ছেদও যখন ন| থাকে, তখন দ্রষ্টং পুরুষকে কেবল ব৷ শ্বরূপদ্থ 
বলা! যায়। বুদ্ধি সে অবস্থায় পৃথগ-ভৃতা হয় বলিব তাহাঁও দৃষ্ত । এইরূপে আবুদ্ধি সমন্তই মৃশ্ত । 
যাঁহার প্রকাশের জন্ত অন্ত প্রকাশকের অপেক্ষ। থাকে তাহ দৃষ্ধ । আর যাহার বোধের জগ্য অন্ধ 
বোধয়িতার অপেক্ষা নাই, তাহা শ্বযংপ্রকাঁশ চিৎ। ত্রষটুপুরুষ স্বপ্ংপ্রকাশ এবং বৃদ্ধি দৃশ্ব ব! 



॥ 

২৪ পাতঞ্জল দশন। 

প্রকাহ্। তাহার! পৌষের চৈতন্ের দার! চেতনাধুকের স্টার হয়| ইহাই রষ্টত্ব ও দৃশ্তত্ব 
রষট স্বামিম্বরূপ এবং দৃশ্য ম্ব' স্বরূপ। বুন্ধ্যাদির সাক্ষাৎকার যথাস্থানে বিবৃত হইবে। 

৪। (৫) শান্তঘোর-মূটাবস্থ সমন্ড চিত্তবৃত্তির দর্শন বা! পুরুষের দারা প্রতিসংবেদনের 
হেতু_অবিগ্ভাক্কত অনাঁদি সংযোগ (২২৩ সুত্র দ্রষ্টব্য )। 

ভাষ্যম্। তাঃ পুননিরোদ্ধব্যা বহুত্বে সতি চিত্তশ্ত__ 

বৃত্বয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্রিাহরি£াঃ॥ ৫ ॥ 
ক্লেশহেতুকাঃ কর্মীশরপ্রচয়-ক্ষেত্রীভূতাঃ ক্রিষ্টাঃ, খ্যাতিবিষরা গুণাঁধিকারবিরোধিন্টোহ- 

করি্টাঃ। ক্রিষ্ট-প্রবাহ-পতিতা অপ্যক্লষ্টাঃ ক্রিষ্টচ্ছিদ্রেঘপারিষ্ট! ভবস্তি, অকিষ্টচ্ছিদ্েযু ক্রিষ্টা ইতি। 
তথাজাতীয়কাঃ সংস্কার! বৃত্তিভিরেব ক্রিরন্তে সংস্কারৈশ্চ বৃত্তয় ইতি, এবং বৃত্তিস-স্কারচক্রমনিশমা- 
বর্ততে, তদেবংভূতং চিত্তমবসিতাধিকারমাত্মকল্পেন ব্যবতিষ্ঠতে প্রলয়ং বা গচ্ছতীতি ॥ ৫ ॥ 

ভাষ্যানুবাদ-_-সেই নিরোদ্ধব্য বৃত্তি সকল বহু হইলেও চিত্তের__ 
৫। ক্রিষ্ট এবং ক্রিষ্ট বুত্তিসকল পঞ্চপ্রকার | স্থু 
(ক্রিষ্াক্রি্টরপা নিরোদ্ধব্য! চিত্তের বৃত্তিসকল বহু হইলেও পঞ্চভীগে বিভাজ্য )। অবিষ্ভাদি- 

ক্লেশ-মূলিকা (১) কর্মসংস্কার সমূহের ন্গেত্রীভূতা (২) বৃত্িসকল ক্রিষ্টা বৃত্তি। বিবেক-জ্ঞানবিষয়া, 
গুণাঁধিকার বিরৌধিনী (৩) বুত্তিসকল অক্রিষ্টা বৃত্তি। ক্রিষ্ট1 বৃত্তির প্রবাহপতিত। (৪) বৃত্তি সকলও 
অক্রিষ্টা। ক্রিষ্ট ছিদ্রেও (৫) অক্রিষ্টা বৃত্তি এবং অক্রিষ্ট ছিদ্রেও ক্রষ্ট| বৃত্তি উৎপন্ন হয়। (ক্রিষ্টা বা 
অক্রিষ্ট! ) বৃত্তির দ্বার! সেই সেই জাতীর সংস্কার (ক্রিষ্ট ব! অক্রিষ্ট ) উৎপন্ন (৬) হর। সেই সংস্কার 
হইতে পুনরায় বৃত্তি উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে ( নিরোধসমাধি পর্ধান্ত ) বৃত্তিসংস্কার চক্র প্রতিনিয়ত 
ঘুরিতেছে। এবস্ৃত চিত্ত গুণাঁধিকারাবসান হইলে অর্থাৎ বিক্ষেপ-বীজশূন্ত হইলে (৭) স্ব স্বরূপে 
অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্মাত্রম্বরূপে অবস্থান করে বা ( পরমার্থ সিদ্ধিতে ) প্রলঘ প্রাপ্ত তয়। 

টাকা। ৫। (১) অবিগ্বাদি পঞ্চ ক্রেশ (২৩-৯ সুত্র দ্রষ্টব্য) বে সকণ বৃত্তির মূলে 
থাকে তাহারা ক্রেশমুলিক! | অবিগ্ভা, অন্মিত, রাগ, ঘ্বেষ বা অভিনিবেশ ইহাদের কোন 
ক্লেশপুর্বক কোন এক বৃত্তি উঠিলেই তাহাকে ক্রিষ্ট। বৃত্তি বল| যার । যেহেতু তাদৃশ বৃতি 
হইতে যে সংস্কার সঞ্চিত হয়, তাহা বিপাক প্রাপ্ত হইরা পুনশ্চ ক্রেশমর বস্তি উৎপাদন করে। 
তাহার! ছুঃখদ বলিয়। তাহাদের নাম ক্লেশ। 

৫। (২) উপর্যযযক্ত কারণেই ক্রিষ্া বৃত্তিকে কর্ণসংস্কার সমূহের ক্ষেত্রীভূীত৷ বল| হইয়াছে। 
“যাহার দ্বার যাহ|। জীবিত থাকে তাহাই তাহার বৃত্তি, যেমন ব্রাহ্গণের যাঁজনাদি” 
( বিজ্ঞানভিক্ষু )। চিত্তবৃত্তি অর্থে জ্ঞানরূপ অবস্থা সকল। তদতাবে চিত্ত লীন হয় তাই 
তাহারা বৃত্তি। “ 

৫1 (৩) অবিষ্ভাবশে দেহ, মন প্রসৃতি পুরুষের উপাধির প্রতিনিয়ত বিকারশীল ভাবে 
অথবা৷ লীনভাবে বর্তমান থাঁকা বা সংস্যতিপ্রবাহই গুণবিকার। জ্ঞানের দ্বারা অবিষ্ভাদি 
নাশ হওরা হেতু জ্ঞানব্ষয়া বৃত্তি সকল গুণধিকার-বিরোধিনী অক্রিষ্ট! বৃত্তি। যথা, দেহাভিমান 
বা! “আমিই দেহ' এইরপ ভ্রান্তি ও তদন্ুগত কর্ম হইতে জাত চিত্তবৃত্তি সকল অবিষ্ভামূলিকা 



সমাধিপাদ। ৫ সুত্র। ২৫ 

ক্লেশবৃত্তি। “আমি দেহ নহি” এইরূপ জ্ঞানময় ধ্যানাদি বা উক্তভাবা্যায়ী আচরণ, জনিত 
চিত্ববৃত্তি সকল অক্রিষ্টা বৃত্তি। তাদৃশ বৃত্তিপরম্পর! হইতে পরিশেষে দেহাঁদি ধারণ (সুতরাং 
অবিদ্তা ) নাশ হইতে পাঁরে বলিয়! তাহাদিগকে গুণাঁধিকারবিরোধিনী অক্লিষ্টা বৃত্তি বল! যায়। 
বিবেকের দ্বারা অবিদ্ধা নষ্ট হইলে বে বিবেকথ্যাতিরূপা! বৃত্তি উঠে তাহাই মুখ্যা অক্রিষ্টা বৃত্তি। 
বিবেকের সাক্ষাৎকার না হইলে শ্রবণ-মনন-পূর্বক বিবেকের অনুভব গৌপা! অক্রিষটা বৃত্তি। 

৫। (৪1৫) শঙ্কা হইতে পারে ক্রিষ্টবৃত্তিবহল জীবগণের অক্রষ্টবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা 
কোথায়, এবং বহু ক্রিষ্টবৃত্তির মধ্যে উৎপন্ন ও বিলীন হইয়াই বা অক্রিষ্টরত্তি কিরূপে কাধ্যকারিণী 
হইবে? উত্তরে ভাব্যকার বলিতেছেন যে ক্রিষ্ট প্রবাহের মধ্যে পতিত থাঁকিলেও অর্থাৎ উৎপন্ন 
হইলেও, অন্ধকার গৃহে গবাক্ষাগত আলোকের স্তায় অক্রিষ্ট বৃত্তি বিবিজ্তরূপে থাকে । অভ্যাস- 
বৈরাগ্যরপ যে ক্রিষ্টবৃত্তির ছিদ্র তাহাতেও অক্রিষ্টবৃত্তি প্রজাতি হইতে পারে। সেইরূপ অক্রিষ্টবৃত্তি- 
ছিদ্রেও ক্রিষ্টবৃত্তি উৎপন্ন হয়। বৃত্তি সকলের সংস্কারভাবে আহিত থাকাতে ক্রিষ্-প্রবাহ-পতিত 
অকিষ্টবৃতিও ক্রমশঃ বলবতী হইয়া! ক্রেশপ্রবাহ রু্ধ করিতে পাবে। ১ 

৫€। (৬) ক্রিষ্ট বা অক্িষ্ট বৃত্তি হইতে সেই সেই জাতীয় সংস্কার উৎপন্ন হয়। অসমুভূত 
বিষয় চিত্তে আহিত থাকার নাম সংস্কার। অতএব ক্রিষটবৃত্তি হইতে ক্রিষ্ট সংস্কার এবং অক্রিষ্ট হইতে 
অকরিষ্ট সংস্কার হয়। বক্ষ্যমাণ প্রমাণাদি বৃত্তির মধ্যে কিরূপ বৃত্তি ক্রিষ্টা ও কিরূপ বৃত্তি অক্রিষ্ট! 
তাহা দেখান যাইতেছে । বিবেক এবং বিবেকের অনুকুল প্রমাণ-জ্ঞানসকল অক্রিষ্ট প্রমীণ ও 
তথ্িপরীত প্রমাণ ক্রিষ্ট প্রমাণ। বিবেককালে বা নির্াণ-চিত্তগ্রহণে যে অম্মিতাদি থাকে ও 
বিবেকের যাহা সাধক এরূপ অস্মিতারাগাঁদি অক্রিষ্ট বিপধ্যর ও তদ্িপরীত ক্লিষ্ট। যে সমস্ত বাক্যের 
দ্বারা বিবেক সিদ্ধ হয় সেই বাঁকযজাতি বিকল্পই অক্রিষ্ট, তদ্িপরীত ক্লিট বিকল্প। 

বিবেকের এবং বিবেকের সাঁধক জ্ঞানময় আত্মভাবাদির স্থৃতি অক্রিষ্টা স্থৃতি, তদন্থ ক্রিষ্টা স্থতি। 
বিবেকাভ্যাস এবং তদনুকূল জ্ঞানময় আত্মস্মৃত্যাদির অভ্যাসের বা সত্্সংসেবনের দ্বারা জীরমাঁণ 
নিদ্রাই অক্রিষ্ট। নিদ্রা! এবং সাধারণ নিদ্রা ক্রিষ্টা নিদ্রা । যে নিদ্রার পূর্বের ও পরে আত্মস্থতি থাকে এবং 
যাহা আত্মস্থিতির দ্বারা ক্ষীণ হইতেছে বা যাহা সাঁধনাবস্থায় স্বাস্থ্যের জন্য আবশ্তক তাহাই 
অক্রিষ্টা নিদ্রা । 

৫। (৭) “সৎ এর বিনাশ নাই বলিয়া দর্শনসঙ্গত লৌকিক দৃষ্টিতে যাহা! আমাদের নিকট 
সৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহ! যত দিন লৌকিক দৃষ্টি থাকিবে ততদিন সতরূপে প্রতীত হইবে। 
প্রাকৃত পদার্থ মাত্রই বিকারশীল। তাঁহারা সদাকাল একরূপে “সৎ বা বিদ্যমান থাকে না। 
তাহাদের সত্তা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। যেমন “মাটি আছে*, “মাটি ঘট হইল” | ঘঘটাবস্থার মাটি 
ধ্বংস হইল না; তবে মাটি পূর্বের পিগুরূপ ত্যাগ করিয়। ঘটরূপে “বিষ্যমান' রহিল। এইরূপে 
লৌকিক দৃষ্টিতে প্রতীয়মান সমস্ত দ্রব্ই রূপান্তর গ্রহণ করিয়া বিগ্মমান থাকিতেছে। তাহাদের 
অতাব আমরা একেবারে চিন্তা করিতেই পারি না। এই যে বস্তুর রূপান্তরপরিণাম--তাহার 
মধ্যে যাহা পূর্ববরূপে স্থিত বস্তু, তাহাকে উত্তর-রূপ-প্রাপ্ত বস্তর অন্বয়ী কারণ বলা যাঁয়। যেমন 
ঘটের অন্য়ী কারণ মাঁটি। দ্রব্য যখন স্বীয় কারণরূপে প্রত্যাবর্তন করে তাহাকে নাশ বলা যায়। 
স্থতরাং নাশ অর্থে কারণে লীন থাকা। এই হেতু লৌকিক দৃষ্টিতে মুক্ত চিত্বকে নিজের মূল 
কারগ অব্যক্তে লীন বলিয়! অন্ুমিতি হইবে। দুঃখপ্রহাণের দৃষ্টিতে অর্থাৎ পরমার্থ সিদ্ধ হইলে বখন 
অিবিধ হুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়, তখন তাহার পুনরায় আর ব্যক্তভাব হওয়ার সম্ভাবন! থাকে ন! 
বলিয়া চিত্ত প্রলীন£ব! অভাব প্রাণ্ডের স্যায় হয়। চিত্ত তখন ক্রিগুণসাম্যরূপে থাকে, কেব্যা ছঃখকারণ 
ভর দৃষ্ঘ সংযোগেরই অভাব হয়। 

৪ 



২ পাতঞ্জলদশন। 

ধর্শমেঘ ধ্যানে চিত্তসন্ব নিজের প্ররুতম্বরূপে অর্থাৎ রজক্তমোমলহীন বিশুদ্ধ সত্বস্বরূপে থাকে 
আঁর কৈবল্যে স্বকারণে লীন হইয়া থাকে। রজস্তমৌমলহীন অর্থে রজন্তমোহীন নহে, কিন্ত 
বিবেকবিরোধী অন্য মালিম্ত হীন । ৃ 

ছাস্তনূ। তা: ক্রিটাশ্চাকিষ্টাশ্চ পঞ্চধ। বৃত্ত: 

প্রমাণ-বিপধ্যয়বিকল্প-নিড্রান্ম তয়ঃ ॥ ৬ ॥ 
ভাব্যান্ুবাদ- সেই ক্রিষ্টা ও অক্ষ! বৃত্তিদকল পঞ্চ প্রকার, ( যথা! )__ 
৬ | . প্রমাণ, বিপধ্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্থৃতি (১) ।ন্থ 

টীকা । ৬। (১) এখানে শঙ্কা হইতে পারে যে যখন নিদ্রা বৃত্তি বলিয়া গণিত হইল, 
তখন জাগ্রৎ ও স্বপ্রই বা কেন গণিত হইল না? আর সংকল্লার্দি বৃত্তিই বা কেন উক্ত হুইল 
না? ততুত্তরে বক্তব্য- জাগ্রদবস্থা প্রমাণপ্রধান এবং তাহাতে বিকল্লাদিরাও থাকে ; স্বপ্লাবস্থা 
তেমনি বিপধ্যয়প্রধান ; বিকল্প, স্থৃতি এবং প্রমাণও তাহাঁতে থাকে সুতরাং প্রমাণাদি বৃত্তি- 
চতুষ্টয়ের উল্লেখে উহারা উক্ত হইয়াছে বলিয়া এবং উহাদের নিরোধে জাগ্র্গাদিরও নিরোধ 
হইবে বলিয়া ইহারা স্বতগ্র উক্ত হয় নাই। সেইরূপ সংকল্প ( কর্থের মানস) জ্ঞানবৃত্তিপূর্বাক 
উদ্দিত ও তন্নিরোধে নিরন্ধ হয় বলিয়া! উহাও উক্ত হর নাই। কিঞ্চ পঞ্চ বিপধ্যয়ের দ্বারা সংকল্পও 
স্থচিত হইয়াছে কারণ রাগদ্ধেষাদি পূর্ববকই সংকল্লাদি হয়। ফলতঃ এস্থলে সুত্রকার মূল নিরোদ্বব্য 
বৃত্তি সকলের উল্লেখ করিরাছেন। সেই জন্য স্ুৃথছুঃখাঁদিবূপ বেদন| ব| অবস্থাবৃত্তি সকলও এ 
স্থলে সংগৃহীত হয় নাই । নুখছুঃখাদি পৃথগ রূপে নিরোদ্ধব্য নহে ; প্রমাণাদির নিরোধের দ্বারাই 
তাহাদের নিরোধ করিতে হয়। বিজ্ঞানভিক্ষুও বোগসার সংগ্রহে বলিয়াছেন “ইচ্ছা-কৃত্যাদি-রূপ- 
বৃতীনাঁং চৈতক্নিরোধেনৈব নিরোধে! ভবতি |” 

যৌগশীস্ত্বের পরিভাষায় প্রত্যয় অর্থাৎ পরিদুষ্ট চিত্তভাঁব ব1 বৌধ সকলকেই বৃত্তি বলা হুইনাছে। 
তন্মধ্যে প্রমাণঠযথাভূত বোধ, বিপর্ধ্যয় অধথাভূত বৌধ, বিকল্প প্রমাণবিপধ্যয় ব্যতিরিস্ত অবস্ত- 
বিষস়্ক বোধ, নিদ্রা রুন্ধাবস্থার অস্ফুটবৌধ ও স্থৃতি বুদ্ধতাব সমূহের পুনর্কবোধ। বৌধপূর্ববক 
প্রবৃত্তি ও স্থিতি “বৃত্তি” সকল হয় বলিগনা এবং বোধ সকলপ্রকার বৃত্তির অগ্র বলিয়৷ 
বোধবৃত্বিসকলের নিরোধে সমগ্র চিত্ত নিরন্ধ হয়। তজ্জন্ যোগের নিরোদ্ধব্য! বৃত্তি সকল জ্ঞান- 
বৃত্তি বা প্রত্যয় । যোগীর! চিত্ত নিরোধের জন্য জ্ঞানবৃত্তি সকলের নিরোধ করিয়। রুতকাধ্য হন। 
জ্ঞানবৃত্তি ধরিয়। চিত্ত নিরোধ করাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক উপায়। যোগের বৃত্তি চিতসন্ত্ের ক! 
প্রখ্যার ভেদ। পঞ্চ জ্ঞানেন্ছিয়ের ছারা গৃহীত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ বিষয়বিজ্ঞান, 
পঞ্চ কর্শেক্জিন়ের দ্বার! গ্রাহোর চালন বা! দেশানস্তরগতি ও চাল্যতা বোধ, পঞ্চ প্রাণের ঘার! 
গ্রান্থের জড়তা ধর্মের বোধ এবং সুখার্দি করণগত ভাব সকলের অনুভব, এই সকল লইয়া বে 
আস্তর শক্তি মিলাইয়া মিশাইগ্রা বোঁধ করে, চেষ্টা করে ও ধারণ করে তাহাই চিত্ত। 
এ বিষয়ে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া যাঁইতৈছে। মনে কর একটা হম্তী দর্শন করিলে; 
সেই দর্শনে চক্ষুর দ্বারা কেবল বিশেষ কৃষ্ণবর্ণ আঁকার মাত্র জান! যায় কিন্ত হস্তীর বে 
অগ্ান্ঠ গুণ আছে তাহ! চঙ্ষুমাত্রের দ্বারা জান! যাঁয় না। হৃম্তীর ভার বহন শক্তি, গদন 
শক্তি, তোজন শক্তি, তাহার শরীরের দৃঢ়তা, তাহার রব প্রতৃতি গুণ সকল পূর্বে অত্যান্ত 



সমাধিপাদ। ৭ ত্র। ও ২৭ 

বধাবোগা ইঞিরের ছারা গৃহীত হইয়। অন্তরে ধৃত ছিল। হস্তিদর্শন কালে সেই সমস্ত 
মিলাইয়া হিশাইয়া যে আস্তরশক্তি “এই.হন্ডী' এইরূপ ভ্ঞান উৎপাদন করিল, তাহাই চিত্ত । আর 
হস্ডি-দর্শনের আকাঙ্ষার পূরণ হওয়াতে বদি আনন্দ হয় তাহাও চিত্ত ক্রিয়া। সেই আনন্ান্ুভবের 
স্বরূপ অস্তঃকরণগত অনুকূল হস্তি-দর্শনাবস্থার বৌধ মাত্র। - 

বৃত্তির ছ্বার। চিত্তের বর্তমানত৷ অনুভূত হয় এবং তাহা ন৷ থাকিলে চিত্ত লীন হয়। সেই বৃত্তি 
সকল ত্রিগুণানুসারে কয়েক প্রকার মূলভাগে বিভক্ত হইতে পারে। তন্মধ্যে যোগার্থ মূল নিরোদ্ধব্য! 
বৃত্তি সকল সুত্রকার পঞ্চশ্রেণীতে বিভাগ করিগা উল্লেখ করিমাছেম। এই শান্্পাঠীদের চিত্তসম্বন্ধে 
নিয়লিখিত বিষয়সমূহ স্মরণ রাখ! উচিত। প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি ধর্মাবিশিষ্ট অন্তঃকরণ চিত্ত। প্রখ্যা 
ও প্রবৃত্তিজ্ঞান ও চেষ্টা ভাব। স্থিতি-্সংস্কার। প্রত্যক্ষাদির বোধ, সংস্কারের বোধ, প্রবৃত্তির 
বোধ, সুথাঁদি অনুভবের বিশেষ বৌধ, এই সব বিজ্ঞানমাত্র চিত্তবৃত্তি বা প্রত্যয় । ইচ্ছাঁদি চেষ্টাও দৃ্ট 
ধর্ম বলিয়া প্রত্যর-রূপ। সংস্কার অপরিদৃষ্ট ধর্্। অতএব চিত্ত প্রত্যয় ও সংস্কার এই ধর্মযযুক্ত 
বস্ত। তন্মধ্যে প্রত্যয় সকলের নাম বৃত্তি। সাধারণতঃ বৃত্তিনকলই এই শাস্ত্রে চিত্ত বলিয়া অভিহিত 
হয়। বৃত্তি সকল জ্ঞানন্বরূপা বলিরা সত্ব-পরিণাম যে বুদ্ধি তাস্কার অনুগত পরিণাম। তাই চিত্ত 
ও বুদ্ধি শব্দ বহুস্থলে অভেদে ব্যবহৃত হয়। সেই বুদ্ধি বুদ্ধিতত্র নহে। চিত্তবৃত্তিও সেইরূপ 
বুদ্ধিবৃত্তি বলিয়া অভিহিত হয়| চিত্ত ও মন শব্ধ অনেক স্থলে একার্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বস্তুত 
মন বষ্ঠ ইন্দ্রিয় । অর্থাৎ আত্যন্তরিক চেষ্টা, বাহোন্ছিয প্রবর্তন ও চিত্ত বৃত্তির অর্থাৎ মানসভাবের 
চিত্তরূপ বিজ্ঞান হইবার জন্ত যে আলোঁচনের প্রয়োজন সেই আলোচন মনের কাধ্য । মানস 
প্রত্যক্ষ এ আলোচন পূর্বক হয়, যেমন চক্ষুর দ্বারা চাক্ষুষ জ্ঞান হয়। অতএব প্রবৃত্তিরূপ সন্বল্নক 
ইন্দ্রিয় বা মন জ্ঞানেন্দিরের ও কর্মেন্িষের আত্যন্তরিক কেন্দ্র, আর চিত্তবৃত্তি কেবল বিজ্ঞান। 
মনের দ্বার! গৃহীত ব| কৃত বা ধৃত বিষয়ের বিশেষ প্রকার জ্ঞানই বিজ্ঞান বা চিত্ত বৃত্তি। প্রাচীন 
বিভাগ এইরূপ তাহ৷ স্মরণ রাখিতে হইবে | 

তত্র 

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥ % ॥ 
ভাষ্যম্। ইন্রিয়প্রণালিকয। চিত্তস্ত বাহ্বস্তপরাগাৎ তঘিষয়া সামান্যবিশেধাত্ম- 

নোহ্্ঘ্ত বিশেষাবধারণপ্রধানা বৃত্তি; প্রত্যক্ষং প্রমীণম্ | ফলমবিশিষ্ট১ পৌরুের়শচত্- 
বৃত্তিবোধঃ| বুদ্ধ প্রতিসংবেদী পুরুষ ইত্যুপরিষ্টাহুপপাদরিষ্যামঃ | 

অন্ুমেযস্ত তুল্যজাতীয়েঘনুবুতে৷ ভিন্নজাতীয়েভ্যো ব্যাবৃতঃ সঙ্বন্ধঃ, যন্তদবিষয়া সামান্ঠা- 
বধারণপ্রধান| বৃত্তিরম্থমানম্। যথা, দেশান্তরপ্রাপ্ধে্গতিমচ্চন্্রতারকং চৈত্রবৎ, বিদ্ধা্প- 
প্রা্তিরগতিঃ | 

আপ্ডেন দৃষ্টোহ্থমিতো বার্থ পরত্র স্ববোধসংক্রাস্তয়ে শবেনোপদিশ্তাতে, শবাত্তবিষরা 
বৃত্তিঃ শ্রোতুরাগমঃ: | যন্তাহশ্রদ্বেয়ার্থো বক্তা ন দৃষ্টানমিতার্থ স আগমঃ প্লবতে, যুলবস্তবি 
তু শৃষ্টা্টমিতার্থে নিবিদীবঃ ভা ॥ ৭ ॥ 



২৮ পাতগলার্শন | 

তাহার মধ্যে-_ 

৭। প্রত্যক্ষ, অনুমীন ও আগম (এই তিন প্রকারে সাধিত যথার্থ জানের নাম) 
প্রমাণ (১)। সু 

ভাষ্যান্থবাদ- ইন্দ্রিয় প্রণাঁলীর দ্বার চিত্তের বাহা বস্ত হইতে উপরাগ হেতু (২) বাহ্ 
বিষয়! এবং সামান্ত ও বিশেষ আত্মক বিষন্নের মধ্যে বিশেষাবধারণ-প্রধান৷ (৩) বৃত্তি প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ। বুদ্ধির সহিত অবিশিষ্ট, পৌরুষেয় চিত্তবৃত্তিবোধই ( বিজ্ঞানভূতবৃত্তির ) ফল (৪)। 
পুরুষ বুদ্ধির প্রতিসংবেদী (৫) ইহা অগ্রে প্রতিপাদন করিব ( ২২০ সুত্র ত্রষ্টব্য)। অন্ুমেয়ের 
সহিত তুল্যজাতীয় বস্তুতে অনুবৃত্ত এবং তাহার ভিন্ন জাতীর বস্ত হইতে ব্যাবুভত (ধর্ম ) সম্বন্ধ । 
(৬) সেই সম্বন্ধবিষযা (সন্বন্ধপূর্ববিক। ) সামান্যাঁবধারণ-প্রধান! বুত্তি অন্থমান। যথা__দেশীস্তর- 
প্রাপ্তিহেতু চন্দ্র, তারক! ও গ্রহসকল গতিমান্, যেমন চেত্র প্রভৃতি ; বিশ্ব্যের দেশীস্তর প্রাপ্তি 
হয় না, সুতরাং তাহা! অগতিমান্। 

আণ্ত পুরুষের ছারা দৃষ্ট বা অন্থুমিত যে অর্থ বা বিষয়, তাহা অপর ব্যক্তিতে নিজের বোঁধ- 
সংক্রান্তিহেতু তিনি শের দারা উপদেশ করিলে, সেই শব্দের অর্থবিষয়া যে বৃত্তি উৎপন্ন হয়, 
তাহা শ্রোতা পুরুষের আগম প্রনাণ (৭)। যে আগমের বক্তা অশ্রদ্ধেয়ার্থ বা বঞ্চকপুরুষ 
আর যাহার অর্থ (বক্তার দ্বার!) দৃষ্ট বা অনুমিত হয় নাই, সেই আগম মিথ্যা হয় বা সেই 
স্থলে আগম প্রমাণ হয় না। যে বিষঘ মুলবক্তার বা আগ্ডের দৃষ্ট বা অনুমিত, ততদ্বিষয়ক 
আগম-গ্রমাণ নির্বিপ্নব অর্থাৎ সত্য হয় (৮)। 

টীক1। ৭। (১) প্রমা__বিপ্ধ্যর়ের দ্বার। অবাধিত অর্থাবগাহী বোৌধ। প্রমার করণ_ 
প্রমাণ। অনধিগত সৎ বা যথাভূত বিষয়ের সত্তানিশ্চয়ের নাম প্রমাণ। অন্যকথায় অজ্ঞাত 
বিষয়ের প্রমার প্রক্রিয়ার নাঁম প্রমাণ হইল। এই প্রমাণ লক্ষণে এরূপ সংশয় হইতে পারে 
যে অনুমানের ছার “অগ্রি নাই” এনূপ যখন “অসত্ত| নিশ্চয়” হয়, তখন প্রমাণ লক্ষণ অন্নুমানে 
অব্যাপ্ত। এতদুত্তরে বক্তব্য “অসত্তা বৌধ” প্রকৃত পক্ষে যাহার অসত্ত/ তদতিরিক্ত অন্ত 
পদার্থের বৌধপূর্ধবক বিকল্প মাত্র। “ভাঁবাস্তরমতাঁবো হি কয়াচিৎ তু ব্যপেক্ষয়া।” অর্থাৎ 
অভাব প্রকৃতপক্ষে অন্য একট! ভাব পদার্থ, কোনও এক বিষয়ের সত্তার অপেক্ষাতেই অন্ত 
বস্তর অভাব বলা হয়। বস্তর নান্ডিতা জ্ঞান সম্বন্ধে শ্লোকবাত্তিকে আছে “গৃহীত্বা৷ বস্তরসন্তাবং 
স্বত্ব! চ প্রতিযোগিনং। মানসং নাস্তিতাজ্ঞানং জায়তেহক্ষানপেক্ষয] ॥” অর্থাৎ সধ্বস্ত গ্রহণ করিয়া 
এবং প্রতিযোগী বা যাঁহার অভাব তাহা স্মরণ করিরা মনে মনে ( বৈকল্পিক ) নাস্তিত৷ জ্ঞান 
উৎপন্ন হয়। যেমন কোন স্থানে ঘট ন| দেখিলে সেই স্থানের এবং আলোকিত অবকাশের 
রূপজ্ঞান চক্ষুর দ্বারা হয়, পরে মনে “ঘটাভাব” শবের দ্বারা বিকল্প বৃত্তি হয় (১1৯ সুত্র ত্রষ্টব্য )| 
ফলতঃ নির্ব্বিযয় জ্ঞান হইতে পারে না। আর জ্ঞান হওয়া! অর্থে সন্তার নিশ্চয় হওয়া। শান্ত 
বলেন “যদি চান্ুভবরূপা সিদ্ধিঃ সত্তেতি কথ্যতে। সা সর্ববপদার্থানাং নান্। সংবেদনাদূতে ॥ 
অর্থাৎ অনুভব সিদ্ধিই যদি সত! হয় তবে সর্ধ পদার্থের সত্তা সংবেদনঠঃব্তীত আর কিছু 
হইতে পারে ন|। , 

যত প্রকার স্বিযয়ক বোধ আছে তাহীরা৷ মূলতঃ, দ্বিবিধ, প্রমাণ ও অন্গতব। তন্মধ্যে প্রমাণ 
করণ-বাহা পদদার্ঘবিষয়ক অথবা করণবাহ্রূপে ব্যবহৃত পদার্থবিষয়ক। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম 
এই তিন প্রমাণেই এই লক্ষণ সাধারণ। আর অন্ুভব করণগত ভাব বিষয়ক যেমন, শ্ৃত্যন্নভব, 
নুখাঁচৃভব ইত্যারদি। অনধিগত তত্ববোধ প্রমা, ইহা পরার আর এক অর্থঃ তাহার কর্ন 
প্রমাঁণ। প্রমাণের এই লক্ষণের দ্বারা বাতি হইতে তাহার ভেদ সুচিত হয়। 
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এই শান্ত্ে কতক অনুতবকে মানস প্রত্যক্ষম্বরূপে গ্রহণ করিয়া প্রমাণের অন্তর্গত করা হইয়াছে। 
সবত্যনুতব কিন্তু মানস প্রত্যক্ষ নহে কারণ তাহা! অধিগত বিষয়ের পুনরন্নুভব । অতএব 
প্রমাণ হইতে স্থৃতি পৃথক্। 

৭| (২) বাহ বস্ত্র ভিন্নতায় চিত্ত ভিন্নভাঁব ধারণ করে তজ্জন্য বাহুবস্তজনিত চিতের 
উপরঞ্জন হয়। ন্ছ্রিয়প্রণালীর দ্বারা বিষয়ের সম্পর্ক ঘটিয়া চিত্ত উপরঞ্জিত বা' বিরুত হয়। 
চিত্তসত্বেরে এক এক পরিণাঁমই এক এক জ্ঞান। ছয় প্রকার ইন্দিয়প্রণালীর দ্বার! চিত্তের সহিত 
বিষয়ের সম্পর্ক হয়। পঞ্চ বাহোন্ধ্রিয় এবং মন নামক অন্তরিন্িয় এই ছয় ইন্দ্রিয় এই শান্ত 
গৃহীত হয়। ইন্দ্রিয়ের ঘার৷ আলোচনজ্ঞান মাত্র হয় অর্থাৎ গ্রহণ মাত্র হয়। কেবল কর্ণাদির 
দ্বার! যাহ! জান| যায় তাহাই আলোচন জ্ঞান। যেমন্দ কাক ডাকিলে যে “কা “কা” মাত্র 
ধ্বনি বোধ হয়, তাহা আলোচন জ্ঞান। তৎপরে অন্তঃকরণস্থ অন্য বৃত্তির সহায়ে ইহা! কাকের 
কা! কা” রব ইত্যাকার যে বিজ্ঞান হয়, তাহাই চৈত্বিক প্রত্যক্ষ। ্ 

মানস বিষয়ের প্রত্যক্ষে অন্ুতবের বিজ্ঞান হয় বা করণে স্থিত ভাঁব গ্রাহণপূর্্বক তাহার বিজ্ঞান 
হয়। স্ুখাদিবেদনার অনুভূতিমাত্র মানস আলোচন ; পরে তাহারও যে বিজ্ঞান হয় তাহাই মানস 
বিষয়ের প্রত্যক্ষ । বাহা ইন্দ্রিয়ের স্তাঁ় মনের দ্বার! সেই বিষয় প্রথমে গৃহীত হয় পরে তত্দার৷ চিত্ত 
উপরঞ্জিত হইয়! তাঁহাঁর টৈত্তিক প্রত্যক্ষ হয়। অতএব সমস্ত চৈত্তিক প্রত্যক্ষে প্রথমে গ্রহণ, পরে 
তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়। সুতরাং “করণবাহা ভাবের নিশ্চয় প্রমাণ এই লক্ষণ সমস্ত 
প্রত্যক্ষ প্রমাণে যুক্ত হইল । 

৭। (৩) মুত্তি ও ব্যবধির নাম ( বাহা বিষয়ের ) বিশেষ। প্রত্যেক দ্রব্যের যে স্বকীয়, বিশেষ 

বা! ইতর-ব্যবচ্ছিন্ন শব্ম্পর্শাদি গুণ, তাহাই তাহার মূর্তি; আর ব্যবধি অর্থে আকাঁর। মনে কর 
এক খণ্ড ইষ্টক। তাঁহার ঠিক্ যাহা বর্ণ এবং আকার তাহা শত সহত্র শবের দ্বারাও বথাবৎ 
প্রকাশ কর| যায় না। কিন্তু দেখিলে তৎক্ষণাঁৎ তাহাঁর জ্ঞান হয়। তজ্জন্ত প্রত্যক্ষ প্রধানতঃ 
বিশেববিষয়ক । প্রধানতঃ বলিবার কারণ এই যে, প্রত্যক্ষে সামান্ত জ্ঞানও থাকে, কিন্ত 
বিশেষ জ্ঞানেরই প্রাধান্য । বহুর মধ্যে যাঁহা সাধারণ তাহাই সামান্য । অগ্নি, জল প্রভৃতি প্রায় 
সমন্ড শব্দ সামান্য অর্থেই সঙ্কেত করা হইয়াছে। আকারপ্রকারভেদে অগ্নি অসংখ্যপ্রকার 
হইতে পারে কিন্ত তাহাদের সামান্য নাম অমি। সত্ব পদার্থ সর্বব-বন্ত-সাঁধারণ সামান্ত। প্রত্যক্ষে 
তাদৃশ সামান্য জ্ঞানও অগ্রধানভাবে থাকে। কিন্তু ব্ষ্যমাণ অনুমান ও আগম প্রমাণের বিষয় সামান্ঠ 
মাত্র। কারণ তাহার! শবের বা অন্য আকারাদি সঙ্কেতের দ্বারা সিদ্ধ হয়। যদ্দি বল “চৈত্র আছে 
এরূপ জ্ঞান যদি অনুমান বা আগমের দ্বার! সিদ্ধ হয়, তবে ত চৈত্র নামে বিশেষপদার্থের জান 
হইল। তাহা নহে; কারণ চৈত্র যদি পূর্বৃষ্ট হয়, তবে চৈত্র শব্দের দ্বারা ন্মরণ-জ্ঞান-মাত্র হইবে। 
আর “অমুকত্র আছে” এই টুকু মাত্রই প্রমাঁণ হইবে। চৈত্র অনৃষ্ট হইলে ত কথাই নাই। তাহা 
হইলে চৈত্রসন্বন্ধে বিশেষ কিছু জ্ঞান হইবে ন| কেবল সামান্য এক এক অংশের জ্ঞান অনুমান 
বা৷ আগমের দ্বার! হইতে পারিবে । 

৭। (৪) ফলন প্রত্যক্ষ ব্যাপারের ফল। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন “বৃত্তিরপ করণের ফল” 
পপৌরুষেয় চিত্তবৃত্তি বোধ” ইহার উদ্াহরণে বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন 'আমি ঘট জানিতেছি', এইরূপ 
বোধ। কিন্ত রূপ বৌধ ছুই প্রকার হইতে পাঁরে। প্রতাক্ষ প্রমীণে “এই ঘট' বা “ঘট আছে' 
এইরূপ বোধ হয়। কিন্তু তাহাতেও জ্ঞাতৃভাব থাকে বলিয়। তাহা “আমি ঘট দেখিতেছি' এইকপ 
বাক্যের ছারা বিশ্লেষ করিয়! ব্যক্ত করা যাইতে পারে। আর ঘট দেখিতে দেখিতে মনে মনে 
চিন্তা হন আমি ঘট দেখিতেছি”। প্রথমটি (খট আছে) ব্যবসায়-প্রধার, দ্বিতীয়টি ( আমি “ঘট 
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জানিতেছি ) অন্থব্যবসায়-প্রধান। প্রথমটি, অর্থাৎ “এই ঘট” অথব। "ঘট আছে; ইহাই প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ। 

এ প্রত্যক্ষে আমি” “ঘট” “দেখিতেছি, এইরূপ ভাবত্রয় আছে। কিন্তু ঘট প্রত্যক্ষকালে 
কেবল “ঘট আছে” বলিয়া বোধ হয় অর্থাৎ দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্তের পৃথক্ উপলব্ধি হয় ন|। “আমি 
্ষ্ট' এ জ্ঞান না! থাকাতে, এবং কেবল “ঘট আছে এইরূপ বোধ হওয়াতে, আমিত্বের অন্তত 
রষট পুরুষ এবং গ্রাহথ ঘট অবিশিষ্ট বা অবিভাগাপন্নের স্তাঁয় অর্থাৎ অভিজ্গবৎ হয়। চতুর্থ সত্রে 
ইহা! উক্ত হইয়াছে । কোন একটা প্রত্যক্ষ বৃত্তি ক্ষণমাত্রে উদিত হয়, পরে হয়ত তাহার প্রবাহ 
চলিতে থাকে। কিন্তু যে ক্ষণে একটি “ঘট-প্রত্যক্ষ-বৃত্তি উদিত হয়, তাহাতে “আমি ঘট 
দেখিতেছি” এরূপ বিভাগাপন্ন ভাব হয় না, কেবল “ঘট” এইরূপ ভাৰ হয়। আর ঘটবোধে 
সেই বোধের দ্রষ্টা মূলে আছে। সুতরাং সেই দ্রষ্টাী ঘটের বৌধে 'অবিশিষ্ট ভাবে ( পৃথক্ হইলেও 
অপৃথক্-রূপে ) থাঁকে বলিতে হইবে। 

এবিষয়ে অন্রূপেও বুঝা! যাইতে পারে। সমস্ত জ্ঞানই করণাত্মক অভিমানের বিকারমাত্র। 
তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বাহ্ক্রিয়াজনিত অভিমান-বিকার। সুতরাং ঘটবোধ বস্তত অভিমান বা 
আমিত্বের বিকারবিশেষ মাত্র। কিন্তু আমির মধ্যে দ্রষ্টাও "অন্তর্গত। সুতরাং ঘটপ্রত্যন্সে 
ঘটজ্ঞানরূপ আমিত্বের বিকার ও দ্রষ্টাী অভিন্নবৎ হয়। অবশ্য অন্ধুব্যবসায়ের দ্বারা বিচার পূর্ববক ভ্ুষ্টা ও 
ঘটের পৃথক্ত্ব বোধ হইতে পারে, কিন্তু ঘটপ্রত্যক্ষরূপ ব্যবসাঁয়-প্রধান বৃত্তিতে তাহা হইতে পারে না। 

“পৌরুষেয় চিত্তবৃত্তিবোধ” অর্থে পুরুষসাক্ষিক ব! পুরুষোপদুষ্ট চিত্তবৃত্তির বা জ্ঞানের প্রকাশ। 
শঙ্কা হইতে পারে যদ্দি পুরুষ নানাবৃত্তির প্রকাশক তবে তিনিও নানাত্যুক্ত ব৷ পরিণামী। তাহা 
নহে। এ নানাত্ব যদি পুরুষে যাইত তবে ইহা যুক্ত হইত। কিন্তু নানাত্ব ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণে 
থাকে। বিষয় সকলকে বিশ্লেব করিলে ক্ষণে ক্ষণে উদীয়মান ও লীয়মান সুক্ষ ক্রিয়। মাত্র পাওয়| 
যায়। তত্দারা আমিত্বরূপ বুদ্ধির তাদৃশ নুক্ম ক্ষণিক পরিণাম হয়। সেই একরপ ক্ষণিক 
বিকারশীল আমিত্বের প্রকাশয়িত পুরুষ । সেই বিকার উপশাস্ত হইলে যাহা থাকে তাহা পুরুষ, 
আর সেই বিকার ব্যক্ত হইলে যাহ! হয় তাহা! বুদ্ধি ; সুতরাঁং সেই বিকার পুরুষে যাইতে পারে না। 
যোগী প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপেই পুরুষতত্বে উপনীত হন। সমস্ত নীল, গীত, অন্ন, মধুর আদি 
নানাত্বের মধ্যে রূপমাত্র, রসমাত্র ইত্যাদিস্বরপ তন্মাত্রতত্ব সাক্ষাৎ করেন। পরে তম্মাত্রতন্ব 
অশ্মিতায় ( ক্রমশঃ সুঙ্ষ্তর ধ্যানের দ্বারা ) বিলীন হওয়! সাক্ষাৎ করেন। সেই স্ুহুম্্ তত্মাত্রতৰ 
কিরূপে অশ্মিতার বিকার তাহা উপলব্ধি করিয়া অশ্মিতামান্রে উপনীত হন এবং পরে 
বিবেকথ্যাতির দ্বারা পুরুষতত্বে প্রতিষ্ঠিত হন। এইরপে ক্রমশ সুক্ষ হইতে সুক্্সতর বিকারকে 
নিরোধ করিয়া পুরুষতব্বে স্থিতি হয় । 

৭। (৫) “পুরুষ বুদ্ধির প্রতিসংবেদী” পুরুষের এই লক্ষণটী অতি গভীরার্ক | যেমন 
প্রতিফলন অর্থে কোন দর্পণার্দি ফলকে লাগিয়া অন্যদিকে গমন করা, প্রতিসংবেদন অর্থে 
সেইরূপ কোন সংবেদকে যাইয়া! অন্য সংবেদন উৎপাঁদন করা বা অন্য সংবেদনরূপে প্রতিভাত 
হও়াই প্রতিসংবেদন। রূপাদি প্রতিফলনের যেমন দর্পণাঁদি প্রতিফলক থাকে, তেমনি বুদ্ধির 
ব! ব্যবহারিক আমির বর্তমান ক্ষণে যে সংব্দেন হয় সেই সংবেদন পুনশ্চ উত্তর ক্ষণে আমিত্বরূপে 
প্রতিসংবিদিত হয়। এই প্রতিসংবেদনের যাহা কেন্দ্র, তাহাই বুদ্ধির প্রতিসংবেদী। “আমি আছি 
এরূপ চিন্তা করিতে পারাও প্রতিসংবেদনের ফল। “পুরুষ বা আত্মা $ ১৯ 'প্রতিসংবেদন” দ্রষ্টব্য । 

সমস্ত নিম শারীর বোধের ব! বৈষয়িক বোধের প্রতিসংবেদনের কেন্ত্র বুদ্ধি বা তরিয়স্থ করণ- 
ধর্তি সকল। কিন্তু বুদ্ধিরূপ সর্বোচ্চ ব্যবহারিক আত্মভাবের যাহা প্রতিসংবেদী তাহা! বুদ্ধির 



সমাধিপাঁদ। ৭ সৃত্র। ঙ১ 

অতীত; তাহাই নির্বিকার চিন্ররপ পুরুষ। এই প্রতিসংবেদন সাবের দ্বারাই পুরুধতত্বে উপনীত 
হইতে হয়। সমাধিবলে বুদ্ধিতত্ব সাক্ষাৎ করিয়৷ বিচারান্থগত ধ্যানের দ্বারা প্রতিসংবেদন ভাব 
অবলম্বন করিয়! প্রতিসংবেদী পুরুষের উপলব্ধি হয়। ইহাই বস্তত বিবেকথখ্যাতি। 

৭। (৬) অর্থাৎ সহভাব ও অসহভাব এই দ্বিবিধ সম্বদ্ধ। সহভাব্তৎসত্ত্বে সম্ব এবং 
তদসত্বে অদত্ব। অসহভাব-তৎসত্ত্বে অসন্ব এবং তদসত্বে সত্ব। স্থুলত এই কর়প্রকার 
সম্বন্ধ জ্ঞাত হইয়া সম্বধ্যমান বস্তর একভাগ প্রাপ্ত হইর। অন্তভাগের জ্ঞানের নাম অঙ্মান। অনুমের 
বস্তর যে বে স্থলে অসন্ব নিশ্চয় হয়, তাহার অর্থ তদতিরিক্ত অন্যভাবের নিশ্চর। ইহা পূর্বেই 
উক্ত হইয়াছে। নির্ব্বিষয়ক বা অভাব-বিষয়ক প্রমাঁণ জ্ঞান -এই শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। 

৭। (৭) শুদ্ধ শব্দ অর্থাৎ শব্ময় ক্রিগাঁকারকঘুক্ত বাক্য হইতে শব্দার্থের জান হয়, কিন্ত 
সেই অর্থের অবাধিত যথার্থ নিশ্চয় সকল স্থলে হয় না। কোন স্থলে তদ্বিষয়ে সংশর হয়, কোথাও 
বা অনুমানের ঘ্বাব। লংশর নিরাঁকৃত হইয়। নিশ্চয় হঘ। যথা “অমুক ব্যক্তি বিশ্বাস্ত ; সে বলিতেছে, 
তবে সত্য' এইরূপ। পাঠ হইতেও এইবপে নিশ্চর হর । উহা অনুমান প্রমাণ হইল। ইহাতে 
অনেকে মনে করেন, আগম একটা স্বতন্ত্র প্রমাব করণ বা প্রমাণ নহে। তাহা যথার্থ নহে। 
আগম নামে এক প্রকার স্বতন্ত্র প্রণীণ আছে। কতকগুলি লোকের স্বভাবত; এরূপ ক্ষমতা দেখা 
যাৰ যে, তাহারা পরেব মনের কথ! জানিতে পাবে। তাহাদিগকে ইংরাজীতে 171)0921)0158061 

বলে। তুমি তাহাদেব নিকট মনে কর “মমুকস্থানে পুস্তক আছে” অমনি তাহার মনে উহা 
উঠিবে, অর্থাৎ তাঁহার সেই স্থানে পুস্তকের সত্বজ্ঞান বা প্রমাণ হইবে। তাদৃশ পরচিত্তজ্ঞ 
ব্যক্তির প্রমাণ কিৰপে হব? সীঁধাবণ প্রত্যন্গেব বাব! নঘ। একজনের মনে মনে উচ্চারিত শব্ব 
এবং তাহার অর্থভূত নিশ্যয জ্ঞান আর একজনের মুনে সংক্রান্ত হইল, তাহাতে সেই ব্যক্তিরও 
নিশ্চয় জ্ঞান হইল। ইহা! গ্রত্যক্ষান্ুমান ছাড়া অন্থপ্রকার প্রমাণ বলিতে হইবে। সাধারণ 
মন্ুষ্যের পরচিত্তজ্ঞত৷ না থাকাতে স্ফুটবপে শব' উচ্চারিত না হইলে তাহাদের সেই নিশ্চ়জ্ঞান 
হয় না। আমরা মনোভাব সকণ প্রারশঃ শব্দেব দ্বারাই প্রকাশ করি, সুতরাং একজনের 
মনোভাব আর একজ্গনে সংক্রান্ত করিতে হইলে শব্ধ বা বাক্য দ্ারাই করিতে হয়। এমন 
অনেক লোক আছে যাহার! স্বকীয় কোন প্পরত্যক্ষীরুত বা অশ্ুমিত নিশ্চয় জ্ঞান তোমাকে বলিলে 
তোমার প্রতার বা ততসদৃশ নিশ্চয় হয় না; আবার এমন অনেক লোক আছে, যাহীরা তোমাকে 
নিশ্চয় করার জন্য কোন কথা বলিলে, তৎক্ষণাৎ তোমার নিশ্চয় হয়। তাহাঁদের বাকের এন 
শক্তি আছে বে তন্বারা তোমার মনে তাহাদের মনোভাব একেবারে বসিয়৷ যায়। প্রসিদ্ধ বক্তার! 
এই প্রকার । যাঁহাদের কথায় এ্রন্ূপ অবিচারসিদ্ধ নিশ্চ্ হয়, তাহারাই তোমার আণ্ত। আপ্ডের 
বাক্য শুনিয়! যে তাহার নিশ্চয় জ্ঞান একবারে যাইগ্া তোমার মনেও স্বসদৃশ নিশ্চয় জ্ঞান 
উৎপাদন করে, তাহাই আগম-প্রমাণ। শান্ব সকল আদিতে তত্বপাক্ষাৎকারী আপ্ত পুরুষগণের 
দ্বারা! উপদিষ্ট হইয়াছিল বলিয়৷ আগম নামে কথিত হয়। কিন্তু উহা! প্ররূত আগম-প্রমাণ নহে। 
আগম প্রমাণে বক্তা ও শ্রোতার আবগ্তাক । অনুমান ও প্রত্যক্ষ যেমন কখন কখন সদোধ হয়, 

সেইরূপ আধ্ের দোষ থাকিলে সেই আগম ছুষ্ট হয়। শুদ্ধ শবার্থ জ্ঞান আগম নহে। আপ্তোক্ক 
শব্দার্থ সহায়ে কোন অনিশ্চিত বিষয় নিশ্চিত করাই আগম প্রমাণ। 

৭| (৮) যেমন সম্বন্ধ-জ্ঞানাদির দোঁষ ঘটিলে অনুমান দুষ্ট হয়, এবং যেমন ইন্গিয়বৈকল্যাি 
থাকিলে প্রত্যক্ষের দোষ হয়, সেইরূপ তাহাদের সজাতীয় আগম প্রমাণেরও দোষ হয়। 

০০০০, 



৩২ পাঁতঞ্জলদর্শন। 

বিপূ্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতক্রপপ্রতিষ্ঠম্ ॥ ৮ ॥ 
ভাষ্যম্। স কন্মাক্স প্রমাণম? যতঃ প্রমাণেন বাধ্যতে, ভূতার্থবিষয়স্বাৎ প্রমাণন্ত, তত্র 

প্রমাণেন বাধনমপ্রমাঁপস্ত দৃষ্টং, তত্যথা ছ্িচন্ার্শনং সদ্িষয়েগৈবচন্্রদর্শনেন বাধ্যত ইতি। সেক়্ং 
পঞ্চপর্ব্বা ভবত্যবিষ্া, অবিগ্ভাহন্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ রেেশা ইতি, এত এব ম্বসংজ্ঞাভি- 
স্তমোমোহো মহামোহ স্তামিত্রঃ অন্ধতামিত্র ইতি এতে চিত্তমলপ্রসঙ্গেনাভিধাস্তত্তে ॥ ৮ ॥ 

৮। বিপর্যয়, অতত্রপপ্রতিষ্ঠ মিথ্যাক্ঞান (১)। স্থ 
ভাক্যানুবাদ--বিপর্যয় কেন প্রমাণ নয়?--যেহেতু তাহা প্রমাণের দ্বারা বাধিত 

(নিরাক্ৃত) হয়| কেনন! প্রমাণ ভূতার্থবিষয়ক ( অর্থাৎ প্রমাণের বিষয় যথাভূত, কিন্তু বিপর্যয়ের 
বিষয় তাহার বিপরীত ) $ প্রমাণের দ্বারা অপ্রমাণের বাধা প্রাপ্তি দেখা যাঁয়, যেমন ছিচন্্রদর্শন 
( -ূপ-বিপর্ধ্যয় ) সদ্িষয় একচন্্রদর্শন (-রবপ প্রমাণের ) দ্বার! বাঁধিত হয় ইত্যাদি। এই বিপধ্যয়াখ্যা 
অবিষ্ঠা পঞ্চপর্বা, তাহা যথা-_অবিষ্ভা, অশ্মিতা, রাগ, ঘ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চ র্লেশ। 
ইহারা তম, মোহ, মহামোহ, তামিত্র ও অন্ধতামিম্ এই সংজ্ঞার দ্বারাও অভিচিত হয়। চিত্তমল- 
প্রসঙ্গে ইহার! ব্যাখ্যাত হইবে। 

টীকা। ৮। (১) অতন্দ্রপপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ বাস্তব জ্ঞের হইতে ভিন্ন এক জ্ঞেয় ব্ষিয়ক। 

প্রমাণ যথারূপবিষক়প্রতিষ্ঠ ; বিপর্ধ্যয় অবথারূপবিষরপ্রতিষ্ঠ ; বিকল্প অবাস্তব-ব্ষয়-বাচী শব্দপ্রতিষট, 
নিদ্রা তম বা জড়ত'প্রতিষঠ, স্মতি অনুভূত বিষয়মাত্রপ্রতিষ্ঠ । প্রতিষ্ঠা অনুসারে বৃত্তির এইরূপে 
ভেদ হয়। প্রম! চিত্তের থার্থবিষয়ের প্রকাশশীল শক্তি । সমাঁধিজ! প্রজ্ঞাই প্রমার চরমোতকর্ষ। 
প্রমার দ্বারা যে অজ্ঞান (বা বস্তুকে অন্যরূপে জ্ঞান )-সমূহ নিরন্ধ হয়, তাহাদের সাধারণ নাম 
বিপর্যয় । অবিষ্ারদির! পঞ্চ বিপধ্য় ( ২।৩-৯ সুত্র দ্রষ্টব্য )। তাহাদের সকলেরই সাধারণ লক্ষণ-__ 
অযথাভৃত জ্ঞান এবং তাহার! সকলেই যথার্থ জ্ঞানের দ্বার নিরোদ্ধব্য। বিপধ্যর় ত্রান্তিজ্ঞান 
মাত্রেরই নাম। অবিষ্ঠাদি ক্লেশসকল বিপর্ধ্যর় হইলেও কেবল পরমার্থ (ছুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি সাধন ) 
সপ্বন্ধে পরিভাঁষিত বিপর্যয় জ্ঞান। যে কোন ভ্রান্ত জ্ঞান হয় তাহাদিগকে বিপধ্যর বৃত্তি 
ব্লা যায় ; আর, যোগীর! যে সমস্ত বিপধ্যয়কে ছুঃখের মূল স্থির করিয়৷ নিরোদ্ধব্য বলিয়! গ্রহ 
করিয়াছেন তাহাদের নাম ক্লেশরূপ বিপধ্যর | 

শব্জ্ঞানানুপাতী বস্তশুন্যো৷ বিকল্প ॥ ৯ || 
ভাব্যম্। স ন প্রমাণোপারোহী, নন বিপধ্যয়োপারোহী চ, বন্তশূন্তত্বেখপি 

শবজ্ঞানমাহাত্মযনিবন্ধনো ব্যবহারো৷ দৃশ্ততে, তগ্ভথা টৈতন্যং পুরুষস্ত স্বরূপমিতি, যদ! চিতিরেব 
পুরুষত্তনা! কিমত্র,কেন ব্যপদিশ্তে, ভবতি চ ব্যপদেশে বৃত্তি যথা চৈত্রস্ত গৌরিতি। তথা 
প্রতিষিদ্ধবস্তধর্থ্ো৷ নিক্ষি্নঃ পুরুষঃ, তিষ্টতি বাণঃ, স্থান্ততি, স্থিত ইতি, গতিনিবৃতৌ ধাত্বর্থনাত্রং 
গম্যতে। তথাহনুৎপত্তিধর্মা পুরুষ ইতি, উৎপততিধর্মন্তাতাবমাত্রমবগম্যতে ন পুকুতান্থ়ী ধর্ম, 
তন্মাদ্বিকল্িতঃ স ধর্মন্তেন চাস্তি ব্যবহার ইতি ॥ ৯ ॥ 

৯। বিকল্পবৃত্তি শব্জ্ঞানান্ুপাতী ও বন্তশূন্য অর্থাৎ অবাস্তব পদার্থ (পদের অৎমাত্র ) 
বিষয়ক অথচ ব্যবহাধ্য একপ্রকার জ্ঞান (১)। লু 



সমাধিপাদ। ৯ সুত্র। ৩৩ 

ভাব্যাম্থুবাদ-_বিকল্প প্রমীগান্তর্ত নহে এবং বিপধায়ান্ত্তও নহে; কারণ বন্তশৃন্ 
হইলেও শব-জ্ঞান-মাহাত্ম-নিবন্ধন ব্যবহার বিকল্প হইতে হয়। বিকল্প যথাঁ-“চৈতন্ত 
পুরুষের স্বরূপ”; যখন চিতিশক্তিই পুরুষ তখন এম্থলে কোন্ বিশেষ্য কিসের দ্বারা ব্যপদিষ্ট বা 
বিশেধিত হইতেছে । ব্যপদেশ বাঁ বিশেষ্য-বিশেষণভাব থাঁকিলে বাক্যবৃত্তি হয় যথা_ 
“চৈত্রের গো” (২)। সেইবপ পুকষ প্রতিষিদ্ধ-( পৃথিব্যাদি )-বস্ত-ধন্মা, নিঙ্কিয়। ( লৌকিক 
উদাহরণ যথা-_-) বাণ যাইতেছে না, যাইবে না, যাঁর নাই। গতিনিরত্তি হইতে সস্থা”ধাঁতুর অর্থমাত্রের 
জ্ঞান হয়। ( অপর দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে যথা) “অন্থুৎপত্তিধর্ম। পুরুষ” এলে পুরুষান্বরী 
কোন ধর্মের জ্ঞান হয় ন! কেবল উৎপত্তি ধর্মের অভাবমাত্র জানা যাঁয়। সেই হেতু সেই ধর্ম 
বিকল্পিত। তাহার ( বিকল্লের ) দ্বারা ( উক্তবাকোর ) ব্যবহার হর । 

টাকা । ৯। (১) অনেক এরূপ পন ও বাক্য আছে, ঘাহাঁদের বাঁন্তব অর্থ নাই। 
তাদৃশ পদ্দ ও বাক্য শ্রবণ করিয়া তদনুপাতী একপ্রকার অস্ফুট জ্ঞান-বৃত্তি আমাদের চিত্তে 
উদ্দিত হয়। তাহাই বিকল্পবৃত্তি। যে সমস্ত জীবেরা ভাষায় কথাবার্তা করে, তাহাদের 
বু পরিমাণে বিকল্পবৃত্তির সহায়তা গ্রহণ করিতে হদ। “অন্ন্ত” একটি বৈকল্লিক পদ। 
ইহা! আমরা বহুশঃ ব্যবহার করি, এবং একরূপ অর্থের দ্বারাও বুঝি। অনন্ত পদের বাস্তব অর্থ 
আমাদের মনে ধারণা হইবার নহে। অন্ত পদের অর্থ ধারণ! করিতে পারি, তাহা লইপ্া 
অনস্ত পদের অর্থবিষয়ে একপ্রকার অলীক অস্ফুট ধারণ। আমাদের চিন্তে জন্মে । যোগিগণ যখন 
সমাঁধিসাধনপূর্ববক প্রজ্ঞার দ্বার। বাহ্ ও আত্যন্তর পদার্থের যথাভূত জ্ঞান লাভ করিতে যান, 
তখন তাহাদের বিকল্প বৃত্তি ত্যাগ করিতে হর। কারণ বিকল্প এক প্রকার অযথা চিন্ত।। 
খতম্তর! নামক প্রজ্ঞ। (১1৪৮ ত্র দ্রষ্টব্য) সর্ব বিকল্পের বিরুদ্ধ। বস্ততঃ চিন্তা তইতে বিকল্প 
অপগত না হইলে প্রকৃত খতের (সাক্ষাৎ অধিগত সত্যের ) চিন্তা হয় না । বিকল্নকে তিন 
ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে-_বস্ত-বিকণ্ু। ক্রিয়া-বিকল্প ও অভাব-বিকল্প। আগের 
উদাহরণ যথা-__“চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ,” প্রাহুর শির”। এই সকল স্থলে বস্তদ্য়ের একতা 
থাকিলেও ব্যবহার সিদ্ধির জন্য তাহাদের ভেদবচন বৈকল্পিক। কর্তা যেখানে ব্যবহারসিদ্ধির 
জন্য কর্তার স্যার ব্যবহৃত হয়, তাহা ক্রিরাবিকল্প । যেমন “বাঁণস্তিষ্টতি,” স্থা ধাতুর অর্থ 
গতিনিবৃত্তি; সেই গতিনিবৃত্তিক্রিনার কর্তৃরূপে বাঁণ ব্যবহৃত হর, বস্ততঃ কিন্ত বাণে কোন 
গতিনিবৃত্তির অনুকূল কর্তৃত্ব নাই। অভাবার্থ বে সব পদ ও বাক্য, তদাশ্রিত চিত্বৃত্তি 
অভাব-বিকল্প। যেমন “পুরুব উৎপত্তিধর্মশূন্ঠ”। শুন্যতা অবাস্তব পদার্থ, তাহার ছারা 
কোন ভাব পদার্থের স্বরূপ উপলব্ধি হয় না, তজ্জন্য এ বাক্যাশ্রিত চিত্তবৃত্তির বাস্তব-বিষয়তা 
নাই। যাবৎ ভাষার দ্বারা চিন্তা কর! যার তাবৎ বিকল্পবৃত্তির সহারতার প্রয়োজন হয়। 

৯। (২) “চৈত্রের গো” এই অবিকল্পিত উদাহরণে বিশেঘ্য-বিশেষণ-ভাব-যুক্ত বাক্যের 
যেরূপ বৃত্তি হয়, “চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ” এই বিকল্পের উদাহরণের বাস্তব অর্থ না থাকিলেও 
শব্দ-জ্ঞান-মাহাত্ম্য-নিবন্ধন এরূপ বাক্যবৃত্তি বা বাক্যজনিত চিত্তের একপ্রকার বুদ্ধ ভাব, হয়। 
এই বিকল্পবৃত্তি বুঝা! কিছু দুরূহ বলিয়৷ ভাষ্যকার অনেক উদাহরণ দিরাছেন। বস্তত ইহা 
না বুঁঝিলে নির্ব্বিতর্ক ও নির্ব্বিচার সনাধি বুঝ! সম্ভব নহে। বিপধ্যরের ব্যবহাধ্যতা নাই 
কিন্ত বিকল্পের দ্বার! সর্বদা ব্যবহার সিদ্ধ হয়। * 

*'শিশশৃজ”, “আকাশকুম্ম প্রভৃতি পদ বিকল্প কিনা তন্বিষরে শব্ক| হইতে পারে। তহুত্তরে বক্তব্য 
ষে বিকল্পের বিষয় অবস্ত। তাহা বস্তরূপে ধারণা বা মানসিক রচনা করার যোগ্য নহে, যেমন 

৫ 
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অভাবপ্রত্যয়ালম্বন! বৃত্তিনিদ্রা || ১০ ॥| 
ভাব্যম্। সাচ সম্প্রবোধে প্রত্যবমর্শাৎ প্রত্য়বিশেষঃ। কথং, স্থখমহমস্বাগ্পং প্রসন্নং মে 

মন; প্রজ্ঞাং মে বিশারদীকরোতি, ছঃখমহমন্বাগ্সং স্তযানং মে মনে! ভ্রমত্যনবস্থিতং, গাঁং মুটোহ- 
হমস্বাগ্পং গুরূণি মে গাত্রাণি ক্লান্ত মে চিত্তমলসং ( অলমিতি পাঠীত্তরম্) মুধিতমিব তিষ্টতীতি। 
স খবরং প্রবুদ্ন্ত প্রত্যবমণে৷ ন স্তাদসতি প্রত্যয়ান্ুভবে, তদাশ্রিতাঃ ম্মৃতয়শ্চ তদ্িষয় ন স্থ্যঃ, 
তম্মাৎ প্রত্যরবিশেষে! নিদ্রা, সা চ সমাধাবিতরপ্রত্যয়বনিরোদ্ধব্যেতি ॥১০॥ 

১৪। (ভাগ্রৎ ও স্বপ্নের ) অভাবের প্রত্যর বা হেতুভূত যে তম, ( জড়তাবিশেষ ) তদবলম্বনা 
বৃত্তি নিদ্রা । স্থ 

ভাব্যান্ুবাদ- জাগরিত হইলে তাহার স্মরণ হয় বলিয়া নিদ্রা! প্রত্যয় বা! বৃত্তি বিশেষ। 
কিরূপ-_বথা, “আমি স্থখে নিদ্রিত ছিলাম, আমার মন প্রসন্ন হইতেছে, আমার প্রজ্ঞাকে স্বচ্ছ 
করিতেছে।* অথব! “আমি কষ্টে নিদ্রিত ছিলাম, আগার মন চাঞ্চল্যহেতু অকর্মণ্য হইয়াছে এবং 
অনবস্থিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে” অথবা “গাঁটরূপে ও মুগ্ধ ভাবে আমি নিদ্রিত ছিলাম, আমার 
শরীর গুরু ও ব্রীন্ত হইয়াছে, আমার চিত্ত অলস, যেন পরের দ্বারা অপহৃত হইয়া স্তব্বভাবে 
অবস্থান করিতেছে ।” যদি নিদ্রাকালে প্রতাধানুভব !( তামস ভাঁবেব অনুভব ) না থাকিত, 
তবে নিশ্চয়ই জাঁগরিত ব্যক্তির সেরূপ প্রত্যবমর্শ বা অনুম্মরণ হইত না। আর চিত্তীশ্রিত স্থৃতি 
সকলও সেই প্রত্যরব্ষিয়ক ( নিদ্রা-ব্ষয়ক ) হইত না। সেইকারণনিদ্রা প্রত্যয়বিশেষ এবং 
তাহাকে সমাধিকাঁলে ইতরপ্রত্যয়ব নিরোধ করা উচিত (১)। 

টীকা। ১০। (১) জাগ্রথকালে জ্ঞানেক্রিয়, বর্মেন্দ্ির় ও চিন্তাধ্ঠান (মস্তিষ্ষের 
অংশ বিশেষ ) অজড় ভাবে চেষ্টা করে; স্বপ্নর্বীলে বর্শেন্দিয় ও জ্ঞানেন্দরিয় জড়ীভূত হয়, কেবল 
চিন্তাধি্টান চেষ্টা করে৷ কিন্তু স্থযুণ্তিতে জ্ঞানেন্দরিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও চিন্তাস্থান সমস্তই জড়তা প্রাপ্ত 
হয়। নিদ্রার পূর্বে শরীরের যে আচ্ছন্ন ভাব বোধ হয় তাহাই জড়তা বা তম। উৎশ্বপ্ন বা 
10181)010915 নামক অস্বাভাবিক নিদ্রার কখন কখন জ্ঞানেন্ছিয় জাগরিত হয়, কিন্তু কর্মেন্দিয় 
জড় থাকে। সেই ব্যক্তি তখন কতক কতক শুনিতে ও দেখিতে পাঁয়, কিন্তু হস্তপদাদি নাঁড়িতে 
পারে না, বৌধ করে যে উহার জমিয়া গিয়াছে । সেই জমিয়! যাঁওয়৷ বা জড় ভাবই স্ুত্রোক্ত 
তম। সেই তম যে বৃত্তির বিষরীভূত তাহাই নিদ্রা। নিদ্রায় তমোহভিভূত হইগনা ক্রিয়াশীলতা 
রোধ হয় বলিয়া উহাও একরূপ শ্ৈধ্য বটে কিন্তু উহ! সমাধি-হ্থিধ্যের ঠিক বিপরীত। নিদ্রা! 

শত ০ সপ এ সপ পাপ পপ ০ পপ 

'রাহুর শির । যখন, যে রাহু সে-ই শির তখন দুইটি পৃথক করিয়! মানস অথবা বাহ প্রত্যক্ষ 
করার সম্ভাবনা নাই । আর, সম্বন্ধও ওখানে অলীক। তেমনি “বাণ যাইতেছে না” এই বাক্যে 
“বাণ এবং যাইতেছে নাঃ নামক ক্রিয়া পৃথক নাই । অতএব কারকের ক্রিয়া বিকল্প। বিন্ত 
শিশশৃঙ্ সেরূপ নহে । শশক ও তাহার মন্তকে শৃঙ্গ যৌভন| করিয়। আমরা মানস প্রত্যক্ষ বা 
কল্পন! করিতে পারি, সুতরাং উহা কল্পনা । আর, ওরূপস্থলে যে, “শশকের শূঙ্গ' এই সম্বন্ধ 
বলি তাহা ছুইট! বস্ত্র সম্বন্ধ সুতরাং বিকল্প নহে। আর এ সম্বন্ধটি অলীক হইলেও আমরা 
সেই অলীকত্বের বিবক্ষায় এরূপ বলি, ব্যবহাঁরসিদ্ধির জন্য বলিতে বাধ্য হই না। অলীককে 
অলীক বলা! বিকল্প নহে। ফলে “শশশৃঙ্গ' বা আকাশ কুন্মুম” অর্থে কিছু অসম্ভব | 
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অবশ ও অস্থচ্ছ স্ক্ধ্য, সমাধি স্ববশ ও শ্বচ্ছ স্থ্র্যে। স্থির কিন্তু সুপক্কিল জল নিদ্রা, এবং 
স্থির সুনির্মল জল সমাধি। 

ভাষ্যকার যথাক্রমে সাঁত্বিক, রাঁজস ও তামস নিদ্রার উদাহরণ দিয় নিদ্রার ত্রিগুণত্ব ও বৃত্তিত 
প্রমাণ করিয়াছেন। নিদ্রারও একপ্রকার অন্ফুট অনুভব হয় তাহাতে নিদ্রারও ন্মরণ জ্ঞান হয়। 
বস্ততঃ নিদ্র! আনয়ন করিবার সময় আমর! পূর্ধ্বে অনুভূত নিদ্রী-ভাবকে স্মরণ করি মাত্র। জাগ্রৎ 
ও স্বপ্নের তুলনায় নিদ্রা তামন বৃত্তি, যথা-__“সত্তাজ্জাগর্ণং বিষ্চাদ্রজসা স্বপ্নমাদিশ্ঁং | প্রন্থাপনং 
তু তমস! তুরীয়ং ত্রিষু সম্ততম্॥” ইত্যাদি শাস্ব হইতে নিদ্রার তামসত্ব জান! যাঁয়। পূর্বেই 
বল! হইয়াছে চিত্তবৃত্তি অর্থে জ্ঞানবিশেষ। সুষুদ্তি কালে যে জড়, আচ্ছন্ন করণভাব হয়, নিন্রা- 
বৃত্তি তাহারই বিজ্ঞান। জাগ্রৎ ও স্বপ্নে প্রমাণাদি বৃত্তি হয়। শ্ুষুন্তিতে তাহা হয় ন। 

নি্্াবৃত্তি নিরোধ করিতে হইলে সর্বদা শরীরের স্থিরতা প্রথমে অভ্যন্ত । তাহাতে 
শরীরের ক্ষয়জনিত প্রতিক্রিয়া যে নিদ্রা, তাহীর আবশ্তক হয় না। শরীর স্থির থাকিলেও 
মন্তিষ্কের শীস্তির ভন্য একাগ্রভূমি বা ধবা স্থৃতি চাই। তাহাই নিদ্রারোধের প্রধান সাধন। 
উহাঁর নাম “সত্সংসেবন”, ( “সত্বসংসেবনান্লিদ্রাং' )। নিরন্তর জিজ্ঞাসা বা জ্ঞানেচ্ছা বা নিজেকে 
ভুলিব না এরূপ সংপ্রজন্তরূপ জ্ঞানাভ্াসও এ সাধন ( জ্ঞানাভ্যাসাজ্জাগরণম্ ভিজ্ঞাসার্থ 
মনন্তরম্” )। অহোঁরাত্র এ সাঁধনে স্থিতি করিতে পারিলে তবেই নিদ্রায় হয় এবং রূপ 
একাগ্রভূমি হইলে সম্প্রজ্ঞাত যোগ হয়। সম্প্রজ্ঞাতের পর তবেই সম্প্রজ্ঞান ত্যাগ করিয়া অসম্প্রজ্ঞাত 
সমাধি হয়। 

সাধারণ অবস্থান যেমন কোন কোন অসাধারণ শক্তির বিকাশ হয় সেইরপ নিদ্রাহীন্তাও 
( অনিদ্রারূপ রোগ নহে ) আঙিতে পারে। অন্য অবস্থাতে ও এরূপ হইতে পারে, কিন্তু অন্ত বৃত্তি 
নিরোধ না হওয়াতে উহা যোগ নহে। স্থৃতিসাঁধন করিতে করিতে প্রতিক্রিয়াবশে কাহারও চিত্ত 
স্তব্ধ বা শুষুপ্ু হয়, ইহার অনেক উদাহরণ আমর! জাঁনি। এ সমর কাহারও মাথা ঝু"কিয়া পড়ে, 
কাহারও শরীর ও মাঁথ। ঠিক সৌঁজ! থাকে কিন্তু নিত্রিতের মত শ্বাস প্রশ্বাস চলে। প্রায়ই 
নিরারাসজনিত অক্ষ্ট আনন্দবোধ থাকে এবং অন্য কিছুর স্মরণ থাকে না। ইহাঁও পূর্বোক্ত 
সত্ত্সংসেবনের দ্বারা তীঁড়াইতে হয়। 

অনুভূত বিষয়াসম্প্রমোষঃ স্থৃতিঃ ॥ ১১॥ 
ভাষ্যম্। কিং প্রত্যন্ত চিত্ত স্মরতি, আহোৌম্বিৎ বিষয়ন্তেতি। গ্রাহ্যোপরক্তঃ প্রত্যয়ো 

গ্রাহৃগ্রহণোভয়াকারনির্ভাস স্তথাঁজাতীয়কং সংস্কারমারভতে ৷ স সংস্কারঃ স্বব্যঞ্জকাঞজন স্তদাকারামেব 
গ্রাহগ্রহণোভয়াত্িকাং স্থতিং জনরতি। তত্র গ্রহণাকারপূর্ববা বুদ্ধিঃ, গ্রাহাঁকারপূর্বা স্তৃতিঃ, সা 
চ দ্বরী ভাবিতন্মর্তব্যা চাঁহভাবিতন্মর্তব্য। চ, স্বপ্নে ভাবিতন্মর্তব্যা, জাগ্রৎসময়ে ত্বভাবিতন্মর্তব্যেতি। 
সর্বাঃ স্থৃতয়ঃ প্রমাণবিপধ্যয়বিকল্পনিদ্রাম্বতীনামন্থভবাৎ প্রভবস্তি। সর্বাশ্চৈত৷ বৃত্তয়ঃ সুখছঃখ- 
মোহাত্মিকাঃ সুখহুঃখমোহাশ্চ ক্লেশেষু ব্যাথ্যেয়াঃ। স্ুখান্ুশরী রাগঃ, ছুঃখানশরী ঘ্বেষঃ, মৌহ্ঃ 
পুনরবিগ্েতি, এতাঃ সর্বা বৃভয়ো! নিরোদ্ধব্যাঃ, আসাং নিরোধে সম্প্রজ্ঞাতো বা সমাধির্ভবতি 
অসম্প্রজ্ঞাতো৷ বেতি ॥ ১১ ॥ 

১১। অনুভূত বিষয়ের অসম্প্রীমৌষ (১) অর্থাৎ তাহার অন্ধুরূপ আকারবুক্ত বৃত্তি হ্থতি। নু 



৬৬ পাঁতঙ্জল দর্শন | 

ভাব্যান্ুবাদ-_চিত্ত কি পূর্ববান্গভবরূপ প্রত্যয়কে স্মরণ করে অথবা বিষয়কে স্মরণ 
করে (২)? প্ররত্যপ্র গ্রাহোপরক্ত হইলেও, গ্রাহা ও গ্রহণ এতছুভয়ের স্বরূপ নির্ডাসিত 
বা প্রকাশিত করে এবং সেই জাতীয় সংস্কার উৎপাদন করে। সেই সংস্কার নিজের 
ব্যঞ্ককের দ্বার ( উপলক্ষণ আঁদির দ্বারা) উদ্ুদ্ধ হয় এবং তাহ! স্বকারণাঁকার (৩) (অর্থাৎ 
নিজের অনুরূপ ) গ্রাহ্া ও গ্রহণাত্মক স্থৃতিই উৎপাদন করে। ( এখানে স্থৃতি অর্থে মানস 
শক্তির বিকাশ। তন্মধ্যে অধিগত বিষয়ের বিকাঁশই স্থৃতি এবং গ্রহণ শক্তির যাহা বিকাশ তাহ৷ 
প্রমাণরূপ বুদ্ধি)। তাঁহার মধ্যে বুদ্ধি গ্রহণাঁকারপূর্ব্ এবং স্থৃতি গ্রাহাকারপুর্ববা। সেই 
স্বতি ঢুই প্রকার-_-ভাবিতন্মর্তব্য/ ও অভাবিতন্র্তব্য। | স্বপ্নে ভাঁবিত-্মর্তব্যা (৪) ও জাগ্রৎ 
সময়ে অভাব্তি-্মর্তব্যা । সমস্ত স্থৃতিই প্রমাণ, বিপধ্যয়, বিকল্প, নিদ্র। ও স্থৃতির অনুভব হইতে হয়। 
(প্রাগুক্ত) বৃত্তি সকল সুখ, ছুঃখ ও মোহ-আত্মিকা। সুখ, ছুঃখ ও মোহ ক্লেশের ভিতর 
ব্যাখ্যাত'হইবে (৫)। সুখানুশরী রাগ, ছুঃখানুশরী দেন এবং মোহ অবিষ্ভা। এই সমস্ত বৃত্তি 
নিরোদ্ধব্যা। ইহাদের নিরোধ হইলে সম্প্রজ্ঞাত বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি উৎপন্ন হয়। 

টাক1। ১১। (১) অসম্প্রমোষ-্অন্তে্ বা নিজন্ব মাত্র গ্রহণ, পরস্বের অগ্রহণ। অর্থাৎ 
স্থতিতে পূর্ববান্থভূত বিষয়মাত্রই পুনরনুভূত হয়, অধিক আর কিছু অননুভূত ভাব গ্রহণ- 
পূর্বক স্থৃতি হয় না। 

১১। (২) ঘটরূপ গ্রাহ্মাত্রের কি স্মরণ হয়? অথবা কেবল প্রত্যয়ের ( অনুভবমাত্রের 
বা ঘট জানার) স্মরণ হয়? এতদুত্তরে ভাষ্যকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তছুভয়ের স্মরণ 
হয়। যদিও প্রত্যর গ্রাহ্োপরক্ত অর্থাৎ গ্রাহাঁকার তথাঁপি তাহাতে গ্রহণ-ভাঁব অনুস্যত 
থাকে। অর্থাৎ শুদ্ধ ঘটের জ্ঞান হয না, কিন্তু ঘট আমি জাঁনিলাম এইরূপ গ্রহণ ভাবের 
দ্বারা অন্ুবিদ্ধ ঘটাঁকার প্রত্যর হয়। সেই প্রত্যর ঠিক স্বান্ুুরূপ সংস্কার উৎপাঁদন করে, সুতরাং 
সংস্কারও গ্রাহ-গ্রহণ উভরাকার। সংস্কারের অন্ুভবই স্থৃতি, সুতরাং তাহাঁও গ্রাহা এবং গ্রহণ 
উভয়াত্মিক! হইলেও স্থৃতিতে গ্রাহেরই প্রাধান্য থাকে অর্থাৎ ইহা “সেই ঘট” এই প্রকার ম্মরণ 
হয়। আর বুদ্ধিতে বাঁ জ্ঞান শক্তিতে গ্রহণই ( ঘট-জানন ক্রিয়!) প্রধান ভাবে থাকে ও পূর্বের 
জানন ক্রিরাঁর ম্থৃতি অপ্রধানভাবে থাকে । 

বাচস্পতি মিশ্র বলেন-_ গ্রহণাকারপূর্বা অর্থে প্রধানত অনধিগত বিষয়ের গ্রহণ বা 
আদান করাই বুদ্ধি ( বস্তত বুদ্ধি ও গ্রহণ একার্থক, এস্থলে বিকল্লিত তেদ করিয়! বুদ্ধির কাধ্য 
বুঝান হইয়াছে )। স্মৃতি প্রধানত গ্রাহাঁকারা অর্থাৎ অন্তবৃত্তির গোঁচরীকৃত বিষয়াবলম্থিনী, 
অর্থ'ৎ অধিগতবিষয়াকার!। 

১১। (৩) স্বব্যঞজকাঞ্জন__হ্বব্যগক ম্বকারণ, অগ্রব্র-আকার যাহার; অথব! ব্যঞগ্রক_ 
উদ্বোধক, অঞ্জন-- ফলাভিমুখীকরণ যাহার । (বাচম্পতি মিশ্র )। 

১১। (৪)। ভাঁবিতম্মর্তব্যা অর্থাৎ উদ্ভাবিত বা! কল্পিত ও বিপধ্যস্ত প্রত্যয়ের অনুগত যে 
বিষয় তাহার স্মরণকারিণী। যেমন “আমি রাজা হইয়াছি, এই কল্পিত প্রত্যয়ের সহভাবী গ্রাসাদ, 
সিংহাসনাদি স্বপ্নগত স্থৃতির স্মর্তব্য । জাগ্রৎকালে তদ্দিপরীত, অর্থাৎ প্রধানত অন্ুস্তাবিত প্রত্যয় 
এবং গ্রাহা এই দ্য বিষর় তখন ন্মর্তব্য হয়। 

১১। (৫) বস্তত যে-বোধে সুখ ও ছুঃখের ক্ফুট জ্ঞানের সাঁম্ধ্য থাকে না তাহাই মোহ। 
যেমন অত্যন্ত পীড়া বোধের পর ছুঃখ-জ্ঞান-শূন্ধা মোহ হয়। মোহ তমঃপ্রধান বলিয়া অবিস্তার 
অতি নিকট । চিত্তের সমস্ত বৌধই সুখ, ছুঃখ বা মোহের সহিত হয়; সুতরাং ইহাদিগকে 
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চিত্তের বোধগত অবস্থা বৃত্তি বল! যাইতে পারে। আর রাগ, দ্বেষ বা অভিনিবেশ সহ চিত্তের 
সমস্ত চেষ্টা'হয়। তজ্জন্য তাহাদের নাম চেষ্টাগত অবস্থ। বৃত্তি। জাগ্রৎ স্বপ্ন ও নুমুস্তি ধার্্যগত 
অবস্থাবৃত্তি ( সাংখ্যতত্বালোক ৩৮1৩৯ প্রকরণ দ্রষ্টব্য )। 

ভাষ্যম্। অথাসাং নিরোধে ক উপায় ইতি__ 

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাৎ তন্নিরোধঃ || ১২ | 
চিত্তনদী নাম উভয়তে| বাহিনী, বহতি কল্যাণীয়, বহতি পাপাঁর চ। যা! তু কৈবল্যপ্রাগ_ 

ভার! বিবেকবিষয়নিম্া! সা কল্যাণবহাঁ। স্ংসারপ্রাগ ভারা! অবিবেকবিষয়নিম্ন! পাপবহা। তত্র 
বৈরাগ্যেণ বিষয়লোতঃ খিলীক্রিমতে, বিবেক-দর্শনাভ্যাসেন বিবেকম্তরোতে উদ্ঘাঁট্যতে, ইত্যুতগ্াধীন 
শ্চিততবৃত্তি-নিরোধঃ ॥ ১২ ॥ 

ভাষ্যান্ুবাদ- ইহাদের নিরৌধের কি উপায় ?__ 
১২। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বার। তাহাদের নিরোধ হয়। সু 
চিত্ত নামক নদী উত্তয়দিগবাহিনী। তাহা কল্যাণের দিকে প্রবাহিত ভয় এবং পাপের 

দিকেও প্রবাহিত হয়। যাহা কৈবল্যরূপ উচ্চভূমি পধ্যন্ত প্রবাহিণী ও বিবেক-বিষয়রূপ 
নিম়মার্গগামিনী তাহা কল্যাণবহা ; আর যাহা সংসারপ্রাগ ভার পধ্যন্ত বাহিনী ও অবিবেক বিষয়- 

রূপ নিয়মার্গগামিনী তাহা পাপবহা ; তাহার মধ্যে বৈরাগ্যের ছ্বার৷ বিষয়আোত মন্দ বা স্বল্লীভূত 
হয়, এবং বিবেকদর্শনাভ্যাসের দ্বারা বিবেকআ্োত উদঘাটিত হয়। এই প্রকারে চিত্ববৃত্তি- 
নিরোধ উভয়াধীন (১)। 

টাকা। ১২। (১) অভ্যাস ও বৈরাগ্য মোক্ষসাধনের সাঁধারণতম উপায়। অন্ত সব উপায় 
ইহাদের অন্তগ্গত। যৌগের এই তত্দ্বয় গীতাতেও উদ্ধৃত হইয়াছে। বথা-_“অভ্যাসেন 'হি 
কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহৃতে”। মুখ্য বলিয়া ভাষ্যকার বিবেক-দর্শনের অভ্যাসকেই উল্লেখ 
করিয়াছেন। পরস্ত সসাধন সমাধিই অভ্যাসের বিষয়। যতটুকু অভ্যাস করিবে ততটুকু ফল 
পাইবে, মার্গের দুর্গমতা৷ দেখিয়৷ হাল ছাড়িয় দিও ন|, যথাসাধ্য যত্ব করিয়া যাও। অনেকে 
সাধনকে হুর দেখিয়া এবং ছর্দম প্রকৃতিকে আমত্ত করিতে না পারিয়া “ঈশ্বরের ছারা 
নিয়োজিত হইয়া! প্রবৃত্তিমার্গে চলিতেছি” এইরূপ তত্ব স্থির কবিয়া মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা 
করেন। কিন্তু ঈশ্বরের দ্বারাই হউক বা যেরূপেই হউক, পাঁপাভ্যাঁস করিলে তাহার কষ্টময় ফল ভোগ 
করিতেই হইবে এবং কল্যাণ করিলে সুখময় ফলভোগ হইবে, ইহা! জান| উচিত। প্রত্যুত “ঈশ্বরের 
দ্বারা নিয়োজিত হইয়। সমস্ত করিতেছি” এরূপ ভাবও অভ্যাসের বিষয়। প্রত্যেক কর্মে এইরূপ 
ভাব থাকিলে এ উক্তি ষথার্থ হয় ও কল্যাণকর হয়। কিন্তু উদ্দীম প্রবৃত্বিমার্গে বিচরণ করিবার অস্ত 
উহাকে যুক্তিম্বরূপ করিলে মহৎ দুঃখ ব্যতীত আর কি লাভ হইবে? যত্বু ব্যতীত যদি মোক্ষ লত্য 
হইত তবে এতদিনে সকলেরই মোক্ষ লাভ হইত। 



৬৮ পাতঞ্জল দশন। 

তত্র স্থিতৌ যত্বোহভ্যাস2 ॥ ১৩ ॥ 
ভাষ্যম্। চিততন্ত অবৃত্তিক্ত প্রশীস্তবাহিতা স্থিতিঃ, তদর্ঘ; প্রবত্বঃ বীধ্যম্ উৎসাহঃ 

তৎ সম্পিপাঁদগিষয়৷ তৎসাধনানুষ্ঠানমভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥ 
১৩। তাহার ( অভ্যাসের ও বৈরাগ্যের ) মধ্যে স্থিতি বিষয়ে যত্বের নাম অত্যাস। স্থু 
ভাষ্]ান্কুবাদ-_অবৃত্তিক (বৃততিশূন্ট ) চিত্তের যে প্রশাস্তবাহিতা (১) অর্থাৎ নিরোধের 

যে প্রবাহ তাহার নাম স্থিতি। সেই স্থিতির জন্য যে প্রযত্ব বা বীধ্য বা উৎসাহ অর্থাৎ সেই 
স্থিতির সম্পাদনেচ্ছায় তাহার সাধনের যে পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান তাহার নাম অভ্যাস। 

টীক1। ১৩। (১) নিরদ্ধ অবস্থার বা সর্ববৃত্তিনিরোধের প্রবাহের নাম প্রশীস্তবাহিত।। 
তাহাই চিত্তের চরম স্থিতি, অন্য স্থৈধ্য গৌণ স্থিতি। সাধনের উৎকর্ষ হইতে অবশ্য স্থিতিরও 
উৎকর্ষ হয়। প্ররশান্তবাঁহিতাঁকে লক্ষ্য রাখিয়! যে সাধক যেরূপ স্থিতি লাভ করিয়াছেন তাহাকেই 
উদ্দিত রাঁধিবার যত্ব করার নাম অভ্যাস। যত উৎসাহ ও বীধ্য পূর্বক সেই যত্ব করিবে ততই 
শীগ্র অভ্যাসের দৃঁটিতা লাভ করিবে। শ্রুতিও বলেন “নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ন চ প্রমাদাত্ত- 
পসো বাপ্যলিঙ্গাৎ। এতৈরুপাধ়ৈ্ধততে যস্ত বিদ্বান তস্যৈষ আত্ম। বিশতে ব্রহ্গধাম ॥” মুগ্ডক ৩২1৪ 

সতু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ ॥ ১৪ ॥ 
ভাব্যমৃ। দীর্ঘকালাসেবিতঃ নিরস্তরাসেবিত; তপসা ব্রহ্ষচধ্যেণ বিদ্ধরা শ্রদ্ধা চ 

সম্পাদিতঃ সৎকারবান্ দৃটভূমির্ভবতি, বুখানসংস্কারেণ দ্রাগ, ইত্যেব অনভিভূতবিষয় 
ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ 

১৪| অভ্যাস দীর্ঘকাল নিরন্তর ও অত্যন্ত আদরের সহিত আঁসেবিত হইলে 
দৃঢ়ভূমি হয়। নু 

ভাষ্যানুবাদ- ীর্ঘকালাসেবিত, নিরন্তরাসেবিতি ও (সংকারযুক্ত অর্থাৎ) তগপন্তা, 
্র্চরয্য, বিদ্যা ও শ্রদ্ধা পূর্ববক সম্পাদিত হইলে তাহাকে সৎকারবান্ বল! যাঁর ও সেই অভ্যাস 
দুঢ়তূমি হয়, অর্থাৎ স্র্্যরূপ অভ্যাসের বিষয় বুখান সংস্কারের দ্বার! শীঘ্র অভিভূত হয় না (১)। 

টীকা । ১৪। (১) নিরন্তর অর্থাৎ প্রাত্যহিক বা সাধ্য হইলে প্রতিক্ষণিক যে স্ধ্যাভ্যাস, 
যাহা তদ্িপরীত অস্থৈ্যাভ্যাসের দ্বারা অন্তরিত বা ভগ্ন হয় না তাহাই নিরন্তর অভ্যাস। 

তপস্তা-বিষয় সুথত্যাগ ৷ শাস্ত্র বথা “স্থখত্যাগে তপোযোগঃ সর্ক্যাগে সমাঁপনম্” অর্থাৎ 
নুখত্যাগ তপঃ এবং সর্বত্যাগরূপ নিঃশেবত্যাগই যোগ। বিগ্া-তত্বজ্ঞান। তপন্ত| প্রভৃতি 
পূর্বক অভ্যাস করিতে থাকিলে সেই অভ্যাস বে প্রকৃত সংকারপূর্বক কৃত হইতেছে তাহা 
নিশ্চয়। এইরূপে অভ্যাস কৃত হইলে তাহা দৃঢ় ও অনভিভাব্য হয়। 

শ্রতিতে আছে “ঘদ্ যদ্ বিগ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়। উপনিষদা বা, তত্তৎ বীধ্যবত্তরং ভবতি” 
ছান্দোগ্য ১১1১০ । অর্থাৎ যাহা যাহা যুক্তিযুক্ত জ্ঞানপূর্ববক, শ্রদ্ধাপূর্ববক ও সারশাস্জ্ঞান পূর্ববক অর্থাৎ 
প্রকৃত প্রণালীতে কর! যায় তাহাই অধিকতর বীধ্যবান্ হয়। 

0 অরোরা রানার রজার 



সমাধিপাদ। ১৫ সুত্র । ৩৯ 

দৃানুশ্রবিকবিষয়-বিতৃষ্ণস্ত বশীকার-সংজ্ঞা বৈরাগ)মূ ॥ ১৫ ॥ 
ভাব্যম্। স্বিয়ঃ, অন্পপানম্, এশ্বর্যম ইতি দৃষ্টবিষয়বিতৃষ্ণনত, স্বর্গ-বৈদেহাপ্রকৃতিলয়তব- 

প্রাপ্ত। বানুশ্রবিকবিষয়ে বিতৃষ্ণন্ত দিব্যাদিব্যবিষয়স্শ্রযোগেহপি চিত্ত বিষয়দোষদশিনঃ প্রসংখ্যানবলাদ্ 
অনাভোগাত্মিকা হেয়োপাদেরশূন্তা বশীকারসংস্ঞ! বৈরাগ্যম্ ॥ ১৫ ॥ 

১৫। দৃষ্ট এবং আম্ুশ্রবিক বিষয়ে বিভৃঞ্ণ চিত্তের বশীকার সংজ্ঞক বৈরাগ্য হয় হু 
ভাব্যান্গবাদ-_স্ব্ী, অন্ন, পান, পশ্বর্য এই সকল দৃষ্ট বিষয়, ইহাতে বিতৃষ্ণ এবং স্বর্গ, 

বিদেহলয়ত্ব (১) ও প্রক্ৃৃতিলয়ত্ব এই সকলের প্রাপ্তিরূপ আন্শ্রবিক বিষয়ে বিতৃষ্ণ এবং উক্ত প্রকার 
দিব্যাদিব্য বিষয় উপস্থিত হইলেও তাহাতে বিষয়দোষদর্শী যে চিত্ত, তাহার যে প্রসংখ্যানবলে 
অনাভোগাত্মক (২) হেয়োপাদেযশূন্ বৃত্তি, তাহাই বশীকার সংজ্ঞক বৈরাগ্য (৩)। 
চলা ১৫। (১) বিদেহলয় ও প্রক্ৃতিলয়ের বিষয় আগামী ১৯ হুত্রের টিগ্লনীতে 

দ্রষ্টব্য । 

১৫। (২) প্রসংখ্যান-বিবেক . সাক্ষাংকার।  অনাতোগ-বিষয়ে চিত্তের পূর্ণভাবে 
বর্তমান থাকার নাম আভোগ, সমাধির সময় ধ্যেয় বিষয়ে চিত্ত যে ভাবে থাঁকে তাহ 
আভোগের উদ্াহরণ। বিক্ষেপালে চিত্তের সাধারণ ক্লেশজনক বিষরে আভোগ থাকে। 
যে বিষয়ে রাগ অধিক বা ইচ্ছাপূর্ক যে বিষয়ে চিন্ত ব্যাপৃত কর৷ যাঁর, তাহাতেই আভোগ 
হয়। রাগ অপগত হইলে চিত্তের অনাভোগ হয়, অর্থাৎ তদ্দিষয় হইতে চিত্তের ব্যাপার 
নিরসিত হয়। তখন তদিষয় স্মরণ হয় ন| বা তাহাতে প্রবৃত্তি হয় ন!। 

১৫। (৩) যখন বিষয়ের ত্রিতাপজননতা৷ দোষ প্রসংখ্যান-বলে প্রজ্ঞাত হওয়া ঘাঁয়, তখন 
অগ্নিতে দহ্মাঁন গাত্রের দাহ যেরূপ সাক্ষাৎ অনুভব হয়, তাহাঁও সেইরূপ হয়। “অগ্নি দাহ 
উৎপাদন করে' ইহ! জান৷ ও দাহ অনুভব কর! এই ছুইয়ে যে ভেদ, শ্রবণ-মননের দ্বারা 
বিষয়দোষ জান| এবং প্রসংখ্যানবলে জানার সেইরূপ ভেদ। প্রসংখ্যানবলে সমন্ত বিষয়ের 
দৌষ সাক্ষাৎ করিলে বিষয়ে চিত্তের থে সম্যক অনাভোগ হয়, তাহাই বশীকার সংজ্ঞক বৈরাগ্য। 

বশীকার একবারেই সিদ্ধ হয় না। তাহার পূর্বে বৈরাগ্যের ত্রিবিধ অবস্থা আছে। (১) 
যতমান, (২) ব্যতিরেক, (৩) একেন্দ্িয় এই তিন অবস্থার পর (৪) বশীকার সিদ্ধ হয়। 
“বিষয়ে ইন্রিয়গণকে প্রবৃত্ত করিব না” এই চেষ্টা করিতে থাকা যতমান বৈরাগ্য। তাহ! 
কিঞ্চিৎ সিদ্ধ হইলে যখন কোন কোন বিষয় হইতে রাগ অপগত হয় ও কোন কোন বিষয়ে 
ক্ষীয়মাণ হইতে থাকে, তখন ব্যতিরেক পূর্বক বাঁ পৃথক্ করিয়া কচিৎ ক্ষচিৎ বৈরাগ্যাবস্থা অবধারণ 
করিবার সামর্থ্য জন্মিলে তাঁহাকে ব্যতিরেক বৈরাগ্য বলে; অভ্যাসের দ্বারা তাহ। আয়ত্ত হইলে 
যখন ইন্দ্রিয়গণ বাহ বিষয় হইতে সম্যক নিবৃত্ত হয় কিস্তু কেবল রাগ ওৎস্ুক্যরূপে মনে থাকে 
তখন তাহাকে একেন্দিয় বলা যান । একেন্দ্রিয় অর্থে যাহা কেবল মনোরপ এক ইন্ছ্িয়ে থাকে। 
পরে বশী যোগীর যখন ইচ্ছাপূর্রবকও আর রাগকে নিবৃত্ত করিতে হয় না, যখন সহজত চিত্ত ও 
ইন্দ্রিয়গণ ইহলৌকিক ও পাঁরলৌকিক সমস্ত বিষয় হইতে নিবৃত্ত থাকে, তখন তাহাকে ব্শীকার 
বৈরাগ্য বলে। তাহ! বিষয়ের পরম উপেক্ষ]! । 



৪ পাতঞ্জল দর্শন । 

তৎ পরং পুরুষখ্যাতেঃ গুণবৈতৃক্টযমূ॥ ১৬ ॥ 
ভাষ্যম্। দৃষ্টানথশ্রবিকবিষয়দোদর্শী বিরক্তঃ পুরুতদর্শনাভ্যাসাৎ ভঙ্ছুদিপ্রবিবেকাপ্যায়িতবুদ্িঃ 

গুণেভ্যঃ ব্যক্তাব্যক্তধর্্মকেভ্যঃ বিরক্ত ইতি, তৎ ঘয়ং বৈরাগ্যং, তত্র যৎ উত্তরং তৎ জ্ঞানপ্রসাদ- 
মাত্রমূ। যন্তোদয়ে (সতি যোগী ) প্রত্দিত-খ্যাতিরেবং মন্ততে “প্রাপ্ত প্রাপণীয়ং, ক্ষীণাঃ ক্ষেতব্যাঃ 
ক্লেশা:, ছিন্নঃ শ্লিষ্টপর্র্। ভবসংক্রমঃ, যস্ত 'অবিচ্ছেদাৎ জনিত্ব। ঘ্রিয়তে মৃত্ব! চ জায়তে, ইতি”। 
জ্ঞানস্তৈব পর! কাষ্ঠ। বৈরাগ্যম্ এতশ্তৈব হি নাস্তরীয়কং কৈবল্যমিতি ॥ ১৬ ॥ 

১৬। পুরুষখ্যাতি হইলে গুণবৈতৃষ্ট্রূপ যে বৈরাগ্য তাহাই পরবৈরাগ্য । স্থ 
ভাষ্যান্থুবাদ-_দৃষ্টাদৃষ্ট-বিষয়-দোষ-দর্শী, বিরক্তচিত্ত যোগী পুরুষের দর্শনাভ্যাস করিতে 

করিতে তাহার ( দর্শনের ) শুদ্ধি বা সত্বিকতানতা! জন্মে । এই শুদ্ধ-দর্শন-জাত প্ররুষ্ট বিবেকের (১) 
দ্বারা আপ্যাপ্নিত বা উৎকর্ষ-প্রাপ্ বুদ্ধি বা তৃপ্ত-বুদ্ধি যোগী, ব্যক্তাব্যক্তধর্মক গুণসকলে (২) বির্ক্ত 
(৩) হয়েন। অতএব সেই বৈরাগ্য ছুই প্রকার হইল । তাহার মধ্যে যাহা শেষের ( অর্থাৎ পরবৈরাগ্য), 
তাহ৷ জ্ঞান প্রসাদনাত্র (৪)। (ভ্তানপ্রসাদরূপ) পরবৈরাগ্যের উদয়ে প্রত্যুদিতখ্যাতি (নিপপন্নাতুজ্ঞান) 
যোগী এইরূপ মনে করেন :_ প্রাপণীর প্রাপ্ত হইয়াছি, ক্ষেতব্য (ক্ষর়কর! উচিত) ক্লেশ সকল 
ক্ষীণ হইয়াছে, ভবসংক্রম (জন্মনরণপ্রবাহ) ছিন্ন এবং শ্লিষ্টপর্বব হইগাছে, বে ভবসংক্রম বিচ্ছিন্ন না 
হইলে জীব জন্মিযা মরে এবং মরিধা জন্মাইতে থাকে । জ্ঞানেরই পরাঁকাষ্ঠা বৈরাগ্য আর কৈবল্য 
বৈরাগ্যের অবিনাভাবী | 

টীকা । ১৬। (১) (২) প্রবিবেক অর্থে জ্ঞানের পরাকাঠ্ঠ!। শুদ্ধ চিত্ত নিরুদ্ধ হইলেই কৈবল্য 
সিদ্ধ হয় না। পাঁরবশ্ত হেতু নিরোধের ( প্রাকৃতিক নিরনে ) যে ভঙ্গ তাহা যখন আর না! হয়, তখন 
তাহাকে কৈবল্য বলে। অতঙ্গনীয় নিরোধের জন্য বৈরাগ্য আবশ্তক। বৈরাগ্যের জন্ত তন্রজ্ঞান 
(পুরুষও একটি তত্ব) আবশ্তক। বশীকার বৈরাগ্যের ছার! চিত্তকে বিষয়নিবৃত্ত করিয়া পুরুষখ্যাতির 
দ্বারা নিরোধসমাধি অভ্যাস করিতে হয়। পুরুধখ্যাতিকালে চিত্ত বাহাবিষয়শূগ্ কেবল বিবেকবিষয়ক 
হয়। ধীহার| বশীকার-বৈরাগ্যপূর্বক বাহ্য বিষয় হইতে চিত্ত-নিরোধ করিয়! বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদ- 
খ্যাতি (বিবেকথ্যাতি ) সাধন ন! করেন, কেবল অব্যক্ত বা শূন্ধকে চরমতত্ব স্থির করিয়া তাহাতেই 
সমাহিত হন ( যেমন কোন কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায় ), তাঁহাদের বৈরাগ্য পূর্ণ হয় না, সুতরাং চিত্ত- 
নিরোধও শাশ্বতিক হয় না। কারণ তীহাদের বৈরাগ্য ব্যক্তবিষযে ( ইহামুত্র বিষয়ে ) সিদ্ধ হয় 
বটে কিন্তু অব্যক্ত বিষয়ে সিদ্ধ হয় না। তজ্জন্য তাহার প্রকৃতিলীন থাকিয়। পুনরুখিত হন। কিঞ্চ 
অব্যক্ত ও পুরুষের ভেদখ্যাতি না হওয়াতে তাহাদের সম্যক্দর্শনও সিদ্ধ হয় না। সেই হুঙ্গম অজ্ঞান- 
বীজ হইতেই তীহাঁদের পুনরুখান হয়। তজ্জন্ত যোগিগণ বশীকারবৈরাগ্যসম্পন্ন হুইয়৷ পুরুষদর্শনের 
অভ্যাস পর্ব্বক চেতনবৎ বুদ্ধি হইতে চিন্রুপ পুরুষের পৃথকৃত্ব সাক্ষাৎ করিয়া সর্বববিকারের মূলম্বরূপ 
অব্যক্তেও বিতৃষ্ণ হন অর্থাৎ গুণত্রয়ের ব্যক্ত বা! অব্যক্ত ( শৃন্বৎ ) সর্বব অবস্থায় বিরক্ত হন। 

১৬। (৩) রাগ বুদ্ধির ( অন্তঃকরণের ) ধর্ম । সুতরাং বৈরাগ্যও তাহীর ধর্্। রাগে প্রবৃত্তি, 
বৈরাগ্যে নিবৃত্তি। ..ে বুদ্ধির দ্বারা পুরুষতত্বের সাক্ষাৎকার হয়, তাহাকে আগ্রা বুদ্ধি বলে। "শ্রুতি 
যথা পদৃগ্ততে ত্বগ্রযয়। বুদ্ধ! ুক্ষয়া হুঞ্দশিভিঃ” (কঠ ১/৩১২)। পুরুষখ্যাতি হইলে তন্বার! 
আপ্যায়িত বুদ্ধি আর অব্যক্তে া শৃন্ঠে সমাহিত হইবার ভঙ্ঠয অন্ুরক্ত হয় না, কিন্ত দ্রষ্টার ম্বরূপে 
সম্যক্ স্থিতির জনয প্রবৃত্ত হইয়া শীশ্বতী শান্তিলাভ করে ব! প্রলীন হয়। গুণ ও গুণবিকার 
হইতে তখন সম্যক বিয়োগ ঘটে। পরবৈরাগ্য এবং নিধিষ্লবা পুরুষখ্যাতি অবিনাভাবী। 
তন্ধারাই চিত্তপ্রল়রূপ কৈবল্য সিদ্ধ হয়। 



সমাধিপাদ | ১৬-১৭ সুত্র। ৪১ 

১৬। (৪) জ্ঞানের প্রসাদ অর্থে জানের চরম শুদ্ধি। মানবের সমস্ত আনই ছুঃখনিবৃত্তির 
সাক্ষাৎ বা! গৌণ হেতু । যে জ্ঞানের দ্বার ছুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় তাহাই চরম জ্ঞান। 
তদধিক আর জ্ঞাতব্য থাকিতে পারে ন৷। পরবৈরাগোর দ্বাব! দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়, 
সুতরাং পরবৈরাগ্যই জ্ঞানের চরম অবস্থা বা চরম শুদ্ধি। কিঞ্। তাহা জ্ঞানম্বরূপ। কারণ 
তাহাতে কোনও প্রবৃত্তি থাকে না; প্রবৃত্তি ন৷ থাকিলে চিত্ত সমাহিত থাকিবে এবং কেবল 
পুরুষখ্যাতি মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। সুতরাং তাহ! প্পরবৃত্তিশৃন্য জ্ঞানপ্র ৷ প্রবৃত্তিহীন 
এবং জাড্যহীন চিত্তাবস্থা হইলে তাহাই প্রকাশ বা জ্ঞান। 'প্রাপনীয় প্রাপ্ত হইয়াছি' ইত্যাদির দ্বারা 
তাব্যকার প্্রবৃতিশৃন্ততা৷ ও জ্ঞানপ্রসাদমাত্রতা দেখাইয়াছেন। পববৈরাগ্যবিষয়ে শ্রতি বলেন-_ 
“অথ ধীর! অমৃতত্বং বিদিত্ব। ঞ্রবমঞবেঘিহ ন প্রীর্থরন্তে।” ( কঠ ২১২)। 

ভাব্যম্। অথ উপায়ছয়েন নিরুদ্ধ-চিত্তবৃত্তেঃ কথমুচ্যতে সম্প্রজ্ঞাতঃ সমীধিরিতি ?-- 

বিতর্কবিচারানন্দবাম্মিতারূপান্ুগমাৎ অল্প্রজ্ঞাতঃ ॥ ১৭ | 
বিতর্কঃ চিত্বস্ত আলম্বনে স্থল আভোগঃ, সুদ্ষো বিচার:, আনন্দঃ হলাদঃ, একাত্মিকা সন্থিদ্ 

অস্মিতা। তত্র প্রথমঃ চতুষটয়ান্থগতঃ সমাধিঃ সবিতর্কঃ। দ্বিতীধঃ বিতর্কবিকলঃ সবিচারঃ | তৃতীয়ঃ 
বিচারবিকলঃ সানন্দঃ। চতুর্থঃ তদ্বিকলঃ অশ্মিতামাত্র ইতি। সর্ববে এতে সালম্বনাঃ সমাধয়ঃ ॥ ১৭ ॥ 

ভাষ্যানুবাদ্-_উপায়দ্য়ের ( অভ্যাস ও বৈরাগ্যের ) দ্বারা নিরুদ্ধ চিত্তের সম্প্রজ্ঞাত 
সমাধি (১) কাহাঁকে বলা যাঁষ? 

১৭। বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা এই ভাব-চতুষ্টয়ান্থগত (অর্থাৎ এই চারি পদার্থ 
গ্রহণ বা ত্যাগপূর্বক হওয়াই অনুগত ভাবে হওয়! ) সমাধি সম্প্রজ্জাত। স্থ 

১ম, বিতর্ক আলম্বনে সমাহিত (২)। চিত্তের সেই আলম্বনের স্থুলরূপবিষয়ক আভোঁগ অর্থাৎ 
সথলস্বরূপের সাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা । ( তেমনি ) ২য়, বিচার »সুক্ম আভোগ (৩)। ৩য়, আনন্দ - 
হুলাদযুক্ত আভোগ (৪)। ৪র্থ, অন্মিতা -একাত্মিকা সংবিৎ (৫)। তাহার মধ্যে প্রথম মবিতর্ক- 
সমাধি চতুষ্টযান্ুগত | দ্বিতীয় সবিচার সমাধি বিতর্ক-বিকল (৬)। তৃতীয় সানন্দ সমাধি বিচার- 
বিকল (৭)। চতুর্থ আনন্দবিকল অন্মিতামাত্র (৮)। এই সকল সমাধি সালম্বন (৯)। 

'টীকা। ১৭। (১) ১ম নুত্রের ভাস্বে ও টিগ্লনীতে সম্্রজ্ঞাত যোগের যে বিবরণ আছে পাঠক 
তাহা ম্মরণ করিবেন। একাগ্রতূমিক চিত্তের সমাধিসিদ্ধি হইলে যে ব্রেশের মূলঘাতিনী প্রজ্ঞ। হইতে 
থাকে তাহাই সম্প্রজ্ঞাত যোগ । যে সকল সমাধি হইতে সেই সাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা হয় তাহার 
বিতর্কাদি চারি প্রকার ভেদ আছে। বিষয়ভেদে বিতর্কার্দি ভেদ হয় । আর সবিতর্ক ও নির্ধিতর্ক 
ব। সবিচার ও নির্বিচার-রূপ যে সমাপত্তিভেদ ভাহা৷ সমাধির বিষয় ও সমাধির প্রকৃতি এই 
উভয়ভেদে হয় (১1৪১-৪৪ স্থুত্ দ্রষ্টব্য )। 

১৭। (২) শব, অর্থ, জ্ঞান ও বিকল্প যুক্ত চিত্তবৃত্তি বদি স্থুলবিষয়া হয়, তবে তাহাকে 
বিতর্কান্রী বৃত্তি বলে। সাধারণ ইন্দ্িয়ের দ্বারা যে গো, ঘট, নীল, গীতাদি বিষয় গৃহীত হয়, তাঁহাই 
স্থল বিষয়। তত্ৃত বলিতে গেলে সাধারণ স্থলগ্রাহী ইন্দ্রিয়ের দ্বার! যখন শবরূপাদি নান! ইন্দরিয়গ্রাহ 
ধর্ম সংকীর্ণ ভাবে গৃহীত হইয়! “এক'দ্রব্যরূপে জ্ঞান হয়, তাহাই স্থুলতার সাধারণ লক্ষণ। যেমন 
গো। গো, নান। ইন্জিয়গ্রাথ ধর্ম সমষ্টির সংকীর্ণ একভাবে গৃহীত হওয়। মাত। এতাদুশ স্ুলবিষয় 
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যখন শব্াদি-পুর্ব্বক, অর্থাৎ শব্ধবা চ্যরূপে, সমাধি প্রজ্ঞার বিষয় হয়, তখন তাহাকে সবিতর্ক 
বলে আর বিতর্কহীন সমাধিকে নিব্তির্ব বলে, এই উভগ্নই বিতর্কানুগত সম্প্রজ্ঞাত ৷ (১1৪২ সুত্র 
দ্রষ্টব্য )। “ 

১৭। (৩) স্থুলব্ষয়ক সমাধি আয়ত্ত হইলে সেই সমাধিকালীন অন্থুভবপূর্বক বিচারবিশেষের 
দ্বারা সুক্মতত্রের সম্প্রজ্ঞান হয়। ইহাই সবিচার সম্প্রজ্ঞাত। শব্ধ ব্যতীত বিচার হয় না, 
অতএব ইহাঁও শবদার্থজ্ঞানবিকল্পানুবিদ্ধ ; কিন্তু হুক্ষরবিষয়ক । চৈতসিক ( অর্থাৎ ধ্যানকালীন ) বিচাঁর- 
বিশেষ ইহার বিশেষ লক্ষণ। অতএব ইহা বিতর্কবিকল অর্থাৎ বিতর্করূপ অঙ্গহীন। 
ুঙ্্গ্রীহ্ ও গ্রহণ এই সমাধির বিষয়। আর, ইহাতে বিচারপূর্ববক সুঙ্ম ধ্যেয় উপলন্ধ হয় বলিয়া 
ইহার নাম সবিচার। ইহা এবং নির্বিচার উভয়ই “বিচার'-পদার্থ গ্রহণপূর্র্বক সিদ্ধ হয় বলিয়া ছুই-ই 
বিচারাচ্গগত সমাধি। বিকৃতি হইতে প্রকৃতিতে যে বিচারের দ্বার৷ যাঁওয়া যায় তাহাই এই 
বিচার; এবং হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানোপায় এই কয় বিষয়ক জ্ঞান যাহ।, সমাধির দ্বারা সুক্মতর 
ব| ক্ফুটতর হইতে থাকে তাহাও বিচার। তত্ব ও যোগ-বিষয়ক সুস্মভাব এবদ্বিধ বিচারের দারা 
উপলম্ধ হয় বলিয়! সুক্ষ-ব্ষয়ক সমাধির নাম বিচারান্থগত সমাধি । 

১৭। (৪) আনন্দীন্ুগত সমাঁধি বিতর্ক ও বিচাঁর-হীন। তাহা স্থল ও সুক্ষ ভূতবিষয়ক নহে। 
স্থৈধ্য বিশেষ হইতে চিতাদিকরণ-ব্যাপী সাত্তিক সুখময় ভাঁব বিশে এই সমাধির আঁলম্বন। শরীর, 
চিত্ত, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্শেন্িয় ও প্রাণের অধিষ্ঠানম্বরূপ । সুতরাং &উ আনন্দ সর্ব শরীরের 
সাত্বিক স্টেধ্য বা স্থেধ্যের সাহজিক বৌধন্বরূপ। অতএব সাঁনন্দ সমাধি বস্তুত করণ 
বা গ্রহণবিষয়ক । করণ সকলের বিষয়ব্যাপার অপেক্ষা তাহাদের শাস্তিই যে পরমাননদকর 
এইরূপ সম্প্রজ্ঞান আনন্দান্থগত সমাধির ফল। এই সম্প্রজ্ঞানের দ্বার আনন্পপ্রাপ্ত যোগী করণ 
সকলকে সদাকালের জন্য শাস্ত করিতে আরব্ধবীধ্য হন। 

প্রাণায়াম বিশেষের দ্বারা বা নাড়ীচক্ররূপ শরীরের মর্মস্থানধ্যানের দ্বারা শরীর সুস্থির 
হইলে, শরীরব্যাপী যে সুখময় বোধ হয়, তন্মাত্র অবলম্বন করিয়! ধ্যান করিতে করিতে কেবল 
আনন্দময় করণপ্রসাদম্বরূপ ভাবের অধিগম হয়। ইহাই সানন্দ সমাধির সাঁধন। বাচস্পতি 
মিশ্র বলেন সাশ্মিত সমাধির তুলনা সানন্দ অস্মিতার স্থুলভাব; কারণ চিতাঁদি করণ 
অশ্মিতার বিকার ব৷ স্থল অবস্থা। 

বিতর্কে যেমন বাচক শব্ধ সহকারে চিত্তে প্রজ্ঞা! হয়, ইহাতে সেইরূপ বাঁচক শব্দের তত 
অপেক্ষা নাই। কারণ, ইহা! অনুভূয্মান আনন্দবিষয়ক । কোন শব্দের অপেক্ষা থাকিলে 
কেবল আনন্দশব্ের অপেক্ষা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা নিশ্রয়োজন। আর ভূত হইতে 
তন্মার্র তত্বে উপনীত হইতে হুইলে যেরূপ বিচারপূর্ব্বক ধ্যানের আবশ্তক ইহাঁতে তাহারও 
অপেক্ষ। নাই। এবং বিচারানুগত সম্প্রজ্ঞাতের বিষয় যে সুক্ভৃত তাহারও অপেক্ষা নাই; 
এই জন্য ইহা বিতর্ক-বিচার-বিকল। সমাপত্তির দৃষ্টিতে ব্লিলে ইহা নির্বিবচারা সমাপত্তির 
বিষয় । 

এ বিষয়ে মোক্ষুধর্্মে এইরূপ আছে “ইন্দ্রিগ্লাণি মনশ্চৈব যথ! পিপভীকরোত্যয়ম। এষ ধ্যানপথঃ 
পূর্ববো ময়৷ সমন্গুবর্িতঃ ॥ এবমেবেক্দিয়গ্রীমং শনৈঃ সম্পরিভাবয়েৎ। সংহরেৎ ক্রমশশ্চৈব স 
সম্যক্ প্রশমিষ্যতি ॥ দ্বয়মেব মনশ্চৈবং পঞ্চবরগঞ্চ ভারত। পূর্ববং ধ্যানপথে স্থাপ্য নিত্যযোগেন 
শাম্যতি ॥ ন তৎ পুরুষকারেণ নচ দৈবেন কেনচিৎ। সুখমেস্ততি তন্তন্ত যদেবং সংযতাত্মনঃ॥ 
স্থখেন তেন সংযুক্তো রংস্ততে ধ্যানকর্মণি।” মোক্ষধর্মে ১৯৫ অঃ। অর্থাৎ অভ্যাসের দ্বারা 
ইন্জরিয়সকলকে বিষয়হীন করিয়! মনে পিণ্ীভূত করিলে (গ্রহণতত্বমাত্র অবলম্বন করিলে) যে উত্তম 
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স্ুখলাভ হয় তাহা দৈব অথব! ইহলৌকিক অন্য কোন পুরুষকাঁরলত্য বিষয়লাভে হইতে পারে ন|। 
সেই সুখ সংযুক্ত হইয়৷ যোগীর ধ্যান কর্মে রমণ করেন। 

১৭। (৫-৮) বাহাবলম্বী বিতর্কান্গত ও বিচারান্গত সমাধি গ্রাহবিষয়ক, আনন্দান্তুগত 
সমাধি গ্রহণবিষয়ক, অস্মিতান্থগত সমাধি গ্রহীতৃবিষয়ক ৷ পুরুষ স্বরূপতঃ এই সমাধির বিষয় 
নহেন। অস্মিতামাত্র ব৷ “আমি” এইরূপ বোধমাত্রই এই সমাধির বিষয়। এই আত্মভাবের নাম 
গ্রহীতৃপুরুষ। পুরুবকে আশ্রয় করি! ইহ। বাক্ত হয। গ্রহীতৃপুরুষ এই সমাধির বিষয় বলিয়া 
সাম্মিত সমাঁধিকে গ্রহীতৃ-বিষয়ক বল! হা। সাঁশ্মিতসমাধিব আলম্বন স্বরূপত্রষ্টা নহেন, কিন্ত 
বিরূপত্রষ্ট। বা! ব্যবহারিক গ্রহীতা বা মহান্ আত্মাই তাহার আলম্বন। সাংখ্যশান্ত্রে ইহাকে মহত্ত্ব 
বলে। ইহ! পুকষাকারা বুদ্ধি ৷ “আমি আমার জ্ঞাতা' এরণ বুদ্ধি। 

এ বিষয়ে ব্যাখ্যাকারদের মততেদ আছে। বিজ্ঞানতিক্ষুর মত সাঁরবান্ নহে। ভোজরাজ 
বলেন__“যে অবস্থায় অন্তমুখত্বহেতু প্রতিলোম পরিণামের দ্বারা চিত্ত প্রকৃতিলীন হইলে সত্তীমাত্র 
অব্ভাত তয়, তাহাই শুদ্ধ অন্মিতা”। এই কথা গভীর হইলেও লক্ষ্যব্র্ কারণ, প্ররূতিলীন 
চিত্তের বিষয় থাঁকিতে পাঁরে না, বাক্ত চিত্তেরই বিষষ থাকিবে। সাশম্মিত সমাধি সালম্বন 
সুতরাং অব্যক্তত। প্রাপ্ত চিত্তের তাহা ধর্ম হইতে পারে না। * সাম্মিতসমাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি 
অন্তমুখ হয় যখন বিষয়গ্রহণ ন| করেন তখন তাঁহার চিত্ত প্ররুতিলীন হয; কিন্তু তখন আর 
সাম্মিতসমাঁধি থাকে ন|, তখন ভবপ্রত্য় নিবর্বাজ সমাধি হইয়! যোগী কৈবল্য পদের স্ায় পদ 
অনুভব করেন। 

বাচম্পতি মিশ্র প্ররুত ব্যাথ্য। করিযাছেন “তমণুমাত্রমাত্মানগন্থবিষ্তাম্্ীতি এবং তাবৎ সম্প্রজানীতে” 
(১৩১) ভাম্োদ্বত এই পঞ্চশিখাচাধ্যের বচন হুইতে সাম্মিতসমাঁধির ও বুদ্ধিতত্রের স্বরূপ প্রস্ফুটরূপে 
জান যাঘ। বস্তত “আমি” এইবপ প্রত্যয়মাত্র ব| অন্তর্ভাবই বুদ্ধিতত্ব। “আমি জ্ঞাতা” "আমি 
কর্তা” ইত্যাদি প্রত্যয়ের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে আমিত্ব সমস্ত করণ-ব্যাপারের মুল বা শীর্বস্থান। 
বদ্ধিতত্বও ব্যক্তের মধ্যে প্রথম। জ্ঞান যতই নুক্ম হউক না, ড্তান থাকিলেই জ্ঞাত! থাঁকিবে। 
জ্ঞানের সম্যক নিরোধ হইলে তবে জ্ঞেম-জ্ঞাতৃত্বের বা ব্যবহারিক আমিত্বের নিরোধ হইবে, তৎপরে 
দ্রষ্টার স্বরূপে স্থিতি হয়। শ্রুতি বলেন “জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিষচ্ছেৎ তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি” | 
অতএব এই মহান্ আত্ম! বা মহত্বত্ব ব| বুদ্ধিতত্ব এবং আমিত্ব-মাত্র বোধ একই হইল। বুদ্ধির 
বিকার অহঙ্কার, অতএব অহম্প্রত্যয়ের যে “আমি অমুকের জ্ঞাত বা কর্তা” ইত্যাদি অন্যথাতাৰ 
হয়, তাহাই অহংকার । শান্্ও বলেন “অভিমানোহহংকারঃ” । ভোঁজরাজ বলিয়াছেন “অহমিত্যু- 
ল্লেখেন বিষয়ান্ বেদয়তে সোহহংকারঃ”। এই অহং অন্মিতামাত্র নহে কিন্তু অভিমানরূপ। 
কুত্রকার দৃক্শক্তি ও দর্শনশক্তির একতাঁকে অন্মিতা বলিয়াছেন। বুদ্ধির সহিতই পুরুষের 
নুক্মুতম একতা আছে। বিবেকখ্যাতির দ্বারা তাহার অপগম হইলে বুদ্ধি লীন হয়। 
অতএব সাশ্মিত সমাধি চরম অন্মিতান্বরূপ বুদ্ধিতত্বের সাক্ষাৎকাঁর। তাহাই অশ্মি-প্রত্যয়রূপ 
ব্যবহারিক গ্রহীতা । 

১৭। (৯) সম্প্রজ্তাত; সমাধিসকলে চিত্ত ব্যক্তধর্্মক ( অর্থাৎ অসম্যক্ নিরুন্ধ ) থাকে। 
সুতরাং তাহার আলম্বন অবিনাভাবী। এজন্য ইহার! সালম্বন সমাঁধি। বক্ষ্যমাণ অসম্প্রজ্ঞাত 

* অব্যক্ত প্রক্কৃতি ব্যতীত অন্য প্রকৃতিতে লীন থাকিলে চিত্তের আলম্বন থাকিতে পারে। 
তদর্থে ভোজরাজের উক্তি ধখার্থ। 
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নিরাঁলম্ব। সীলম্বন সমাধি উত্তমরূপে ন! বুঝিলে নিরালম্ব সমাঁধি বুঝ| অনাধ্য ইহ! পাঠক 
স্মরণ রাখিবেন। 

ভাঁষ্যম। অথাসম্প্রজ্ঞাতসমাঁধিঃ কিমুপাঁয়ঃ কিংস্বভাঁবে। বেতি ?-_ 

বিরাম-প্রত্যয়াভ্যাসপুর্বঃ সংস্কারশেযোহন্যঃ || ১৮ ॥ 
সর্ধববৃতি-প্রত্যস্তময়ে সংস্কারশেষো নিরোধঃ চিততস্ত সমাধিঃ অসম্প্রজ্ঞাতঃ, তন্ত পরং বৈরাগ্যম্ 

উপারঃ। সালম্বনে! হি অভ্যাস; তত্সাধনায় ন কল্পতে ইতি বিরামপ্রত্যয়ে নির্বস্তক 
'আলম্বনী-ক্রিয়তে, স চ অর্থশুন্টঃ, তদভ্যাসপূর্্বং চিত্ং নিরালম্বনম্ অভাবপ্রাপ্তম্ ইব ভবতীতি 
এয মিব্বীজঃ সমাধিঃ অসম্প্রজ্ঞাতঃ ॥ ১৮ 

ভাষ্যান্গবাদ--অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি কি উপাঁয়ে সাধ্য এবং তাহার স্বরূপ কি ?-_ 
১৮। বিরানের (সর্বপ্রকার সালম্বন বৃত্তির নিরোধের ) কারণ যে পরবৈরাগ্য তাহার 

অভ্যাসসাধ্য সংস্কারশেষস্ব্ূপ সমাধি অসম্প্রজ্ঞাত। স্থ্ 
র্ববৃত্তি প্রত্যন্তমিত হইলে সংস্কারশেবন্বরূপ ( ১) চিত্ব-নিরোধ অসপ্প্রজ্ঞাত সমাধি। পরবৈরাগ্য 

তাহার উপায়; যেহেতু সালম্বন অভ্যাস তাহা সাধন করিতে সমর্থ হয় না। বিরামের কারণ 
(২) পরবৈরাগ্য নির্বস্তক আলম্বনে প্রবন্তিত হয়, অর্থাৎ তাহাতে চিন্তনীয় কিছু থাকে না। 
তাহা অর্থশূন্য। তাহার অভ্যাসযুক্ত চিত্ত নিরালম্ব, অভাব প্রাপ্ডের ন্যায় হয়। এবংবিধ নিব্বীজ 
সমাধি (৩) অসম্প্রজ্ঞাত। 

টীকা। ১৮। (১) সংস্কারশেষ্সংস্কারমাত্র যাহার স্বরূপ। নিরোধ প্রত্যযত্মক 
নহে অর্থাৎ নীল-পীতাঁদির স্টায় জ্ঞানবৃত্তি নহে, কিন্তু তাহ! প্রত্যয়ের বিচ্ছেদের সংস্কারমান্র। 
অতএব তাহ! সংস্কারশেষ। চিত্তের ছুই ধর্ম প্রত্যয় ও সংস্কার। নিরোধকালে প্রত্যয় থাকে 
না, কিন্তু প্রত্যয় পুনশ্চ উঠিতে পারে বলিয়া প্রত্যয় উঠার বা বুখানের সংস্কার যে তখন 
চিত্তে থাকে ইহা! স্থীকার্ধ্য। অতএব সংস্কারশেষ অর্থে বুখান ও নিরোধ এতছুভয়ের 
সংস্কারশেষ। নিরোধ-সংস্কার ব্যুখানপংস্কারের বিচ্ছেদে। স্তরাং “বিচ্ছিন্ন ঝুখান সংস্কারশেষ” 
এরূপ অর্থও “সংস্কারশেষ” শব্দের হইতে পারে। কেহ এক ঘণ্টা নিরোধ করিতে পারিলে 
বন্তত তাহার বুখানসংস্কার (প্রত্যয় সহ ) এক ঘণ্টার জন্ত অভিভূত থাকে। অতএব নিরোধ 
বিচ্ছিমবুখানি। নিরোধকে অব্যক্ত অবস্থা ধরিয়া বলিলে বলিতে হবে সংস্কীরশেষ-বিচ্ছি্ন- 
বৃথান-সংস্কারশেষ। আর নিরোধকে ব্যক্ত অবস্থান্বপ ধরিয়া বলিলে বলিতে হবে-_ 
“নিরোধসংস্কার ও ব্যুখানসংস্কার শেষ”-সংস্কারশেষ অর্থাৎ যে অবস্থায় নিরোধ-সংস্কারের 
দ্বারা বুখান-সংস্কার প্রত্যয়প্রস্থ ন| হয় তাহাই সংস্কারশেষ ব! সংস্কার মাত্র থাকা । 

১৮। (২) তাহার উপায় “বিরাম-প্রত্যপ্নাভ্যাস” ৷ বিরামের প্রত্যয় * বা কারণ যে পরবৈরাগ্য 
তাহার অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ ভাবনা । পরবৈরাগ্যের ঘ্বার৷ যেরূপে বিরাম হয়, তাহা 

* ভোজরাজ “বিরামশ্চাসৌ প্রত্যয়শ্চেতি” এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। তাহাতেও 
প্রত্যয় অর্থে কারণ ধরিতে হইবে। প্রত্যর অর্থে সাধারণতঃ জ্ঞানবৃত্তি। কিন্তু ভাষ্যকার 
সর্ধবৃত্তির অভাবকে বিরান বলিয়াছেন। অতএব এখানে প্রত্যন্ন অর্থে সাক্ষাৎ কারণ। 
এরূপ অর্থই স্পষ্ট । 

সমস 
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প্রদর্ধিত হইতেছে। সম্গুজ্ঞাত যোগে স্থুলতন্ব প্রজ্ঞাত হইয়। ক্রমশঃ মহত্ততরূপ অশ্মিভাবে 
স্থিরা স্থিতি হয়। সেই অশ্মিভাবে স্থুল ইন্ছিয় জনিত জ্ঞান থাকে না বটে, কিন্তু তাহ! 
সুক্ষ বিজ্ঞানের বেদয়িত। ( বৌদ্ধদের ভাষায় ইহ! “নৈবসংজ্ঞ। নাসংজ্ঞানভ্যায়তন” )। তাহা 
সত্বগুণময় সর্বশীর্ষ ভাব। “তাদৃশ অশ্মিভাবও চাহি না মনে করিয়া নিরোধবেগ আনন 
করিলে পরক্ষণে আর অন্ত চিত্তত্তি উঠিতে পারে না। তখন চিত্ত লীন ব! 'অভাবপ্রাণ্ডের 
সায় হয়, বা অব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহাঁকে নিরোধক্ষণও বলে। এই ' অবস্থাই দ্রষ্টার 
স্বরূপে স্থিতি। তখন জ্ৰ-মাত্রের নিরোধ হয় ন।, অনাত্মের জ্ঞান নিরন্ধ হয়। সুতরাং অনাত্মভাবের 
বেদয়িতা অন্মিভাবও রুদ্ধ হয়; কিন্ত তাহাতেও পরবৈরাগ্যের কর্ত! বা নিরোধের বর্ত। নিষ্পনকত্য 
বেদগ্িতৃমাত্র হইয়া থাকিবে । বিষয়বিশ্লিষ্ট করিগ্া আমরা বিজ্ঞানকে রুদ্ধ করিতে পারি, কিন্ত 
তাহাতে বিজ্ঞাতার অভাব হইতে পারে ন|। বিষন্নসংযোগ জ্ঞানের কারণ; সংযোগ হইলে ছুই 
পদার্থ চাই। একটি বিষয় অন্যটি কি? বৌদ্ধের! বলিবেন তাহ! বিজ্ঞানধাতু । কিন্তু বিজ্ঞানধাতু 
কি বৌদ্ধেরা তাহার সদুত্তর দিতে পারেন না। ধাতু অর্থে তীহাঁরা বলেন নিঃসত্ব-নিজ্জীব। 
নিঃসব-নিজ্জীব অর্থে যদি চেতগ়লিতা-শুন্ত বাঁ 1705750791 হয়ে তবে “চেতরিতা-শৃন্ঠ বিজ্ঞানাবস্থা” 
অর্থাৎ অন্য বিজ্ঞাতাহীন বিজ্ঞান অবস্থা বা! যে বিজ্ঞান সেই বিজ্ঞাতা__বিজ্ঞানধাতু এইরূপ হইবে। 
তাহ! অন্মদদর্পনের চিতিশক্তির নিকটবর্তী পদার্থ। আর নিঃসত্ব-নিজ্জীব অর্থে যদি “শৃল্ট” হয়, এবং 
শৃহ্ত অর্থে বদি অসত্তা হয়, তবে বৌদ্ধদের বিজ্ঞানধাতু প্রলাপ ব্যতীত আর কি হইবে? 

১৮। (৩) নিব্বীজ সমাধি হইলেই তাহা অসপ্প্রজ্ঞাত হয় না। যেমন সালম্বনসমাধিমাত্রই 
সম্প্রজ্াত নহে, কিন্তু একাগ্রভূমিক চিত্তের সমাধিপ্রজ্ঞা সাততিক হইলে তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত 
বলে, সেইরূপ সম্রজ্ঞানপূর্ববক নিরোধভূমিক চিত্তের সমাধিকে অসশ্পরস্তাত বলে। তখন নিরোধই 
চিত্তের স্বতাব হইয়! দীড়ায়। এই ভেদ বিশেষরূপে অব্ধাধ্য। অসশ্রজ্জাত কৈবল্যের সাধক, 
কিন্ত নিব্্বাজ কৈবল্যের সাধক না-ও হইতে পারে। ইহা! পরস্থত্রে উক্ত হইয়াছে। বিজ্ঞানভিক্ষু 
অসম্প্রজ্ঞাত ও নিব্বাজের ভেদ ন| বুঝিয়া কিছু গোঁল করিয়াছেন। 

নিরোধের স্বরূপ উত্তম রূপে বুঝিতে হইবে। প্রত্যয়হীনতাই নিরৌধ। প্রথমত নিরোধ 
দ্বিবিধ, সভঙ্গ বা! সংস্কারশেষ এবং শাশ্বত বা সংস্কারহীনতায় যাহা হয়। সভঙ্গ নিরোধ আবার 
দ্বিবিধ যথা, (ক) এক প্রত্যয়ের ভঙ্গ হইয়! নিরুদ্ধ হওয়া বা সংস্কারে যাওয়া । ইহ নিয়ত ক্ষণে ক্ষণে 
ঘটিতেছে এবং বুখান অবস্থার ইহাই স্বরূপ, এই নিরোধ লক্ষ্য হয় না। (.খ) সমাধির দ্বারা 
বে কতককালের জন্য সম্যক্ প্রত্যয়হীনত৷ হয় তাহা। ইহাই নিরোধ সমাধি নামে খ্যাত। 

সভঙ্গ নিরোধ কেবল প্রত্যয়ের নিরোধ, তাহাতে প্রত্যয় সংস্কাররূপে যায় ও থাকে । আর 
শাশ্বত নিরোধ বা কৈবল্য সংস্কারক্ষয়ে সম্যক্ প্রত্যয়নিরোধ এবং সমগ্র চিত্তের স্বকারণ ত্রিগুণে 
প্রলয় ব৷ প্রতিপ্রসব । বুখান অবস্থায় নিয়ত সংস্কার হইতে প্রত্যয় উঠিতেছে, তাহাতে প্রত্যয়্হীনতা 
অলক্্য হয় এবং মনে হয় যেন অবিরল প্পরত্যয়প্রবাহ চলিতেছে । সমাধির কৌশলে যখন সংস্কারের 
এই উদিস্বরতার ক্ষয় হয় এবং প্রত্যয়ের লীরমানতার প্রবাহ চলে তখন তাহাঁকেই নিরোধ সমাধি 
বলা যায়। এ অবস্থার বযখানের বিপরীত ভাব হয় অর্থাৎ বুখানে প্রত্যয়ের অবিরলত! প্রত্তীত 
হয়, আর নিরোধে সংস্কারের অবিরলত৷ থাকে । প্রত্যয়ের অবিরলতার প্রীতি থাকিলে সংস্কারের 
অবিরলতারও প্রতীতি হওয়ার সম্ভাবন! শ্বাভাবিক। সংস্কার সকল হুক্ষা মানসক্ত্িয়া৷ স্বরূপ হইলেও 
তখন তাহার! বিরামগ্রত্যপ্নের অভ্যাসবলে অভিভূত বা বলহীন হইয়। কিছুকাল প্রত্যরতাপ্রাণ্ত 
হইতে পারে ন|। সঙ্গ নিরোধে প্রত্যপ্নের অভিভব হইলেও সংস্কার সম্যক বলহীন না হওয়াতে 
পুনরুতথানের সম্ভাবন। যার না তাই ডাহা সংস্কারশেষ। আর সংস্কার প্রান্তভূমি প্রজ্ঞার ছার! বিনষ্ট 
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হইলে প্রত্যয় ও সংস্কার-আত্মক সমগ্র চিত্তই অব্যক্তত। বা গুণসাম্য প্রান্ত হয়। যখন প্রত্য্ন ও 
সংঙ্কার এই উভয়বিধ ধর্মহি ভঙ্গণীল তখন সমগ্র চিত্তও ভঙ্গুর। সমগ্র চিত্তের ভঙ্গ অবস্থা 
কাষে কাষেই গুণসামা প্রাপ্তি। প্রথমে অন্য বৃত্তির নিরোধ করিয়া এক বৃত্তিতে স্থিতি, তাহ 
সম্পূর্ণ হইলে সর্ববৃত্তির নিরোধ । প্রথমত সর্র্ববৃত্তির নিরোধ ভঙ্গুর হবার কথা, কারণ বুখান 
স্কার সহসা নষ্ট হয় না। নিরোধাভ্যাসের বা! নিরোধ সংস্কারের দ্বারা ক্রমশ তাহা নষ্ট হইলে আর 

প্রত্যয় উঠার সামর্থ্য থাকে ন| সুতরাং তখন সংস্কার-প্রত্যর-হীন শাশ্বত নিরোধ বা প্রতিপ্রব হয়। 
চিত্তভূত সেই গুণবৈষম্যের সাম্য হয় মাত্র, কিছুর অত্যন্ত নাশ হয় ন। 

সংস্কারূপে.থাকা অপরিদৃষ্ট অবস্থা, তাহা গুণসাম্যরূপ অব্যক্তাবস্থা নহে। তরঙ্গের উপম! 
দিলে সমতল জল গুণসাম্য | সেই সমতল রেখার উপরের ভাগ প্রত্যয় ও নিম্নতাগ সংস্কার। 
্রত্যপ্ন হইতে সংস্কারে ও সংস্কার হইতে প্রত্যয়ে যাইতে হইলে সেই “সমতল রেখা” পার হইতে 
কইরে। তাহাই সমগ্র চিত্তের তঙ্গ বা গুণসাম্য। যেমন এক দৌলক এদিক-ওদিক ছুলিলে 
এমন এক স্থানে থাকিবে যাহা এদিক বা ওদিকে গমন নহে সুতরাং স্থিতি, চিত্তেরও 
সেইরূপ ধর্মান্তরতাঁর মধ্যস্থল সম্যক ভঙ্গ । বৃত্তির ব্যক্তিকাল ক্ষণমাত্র ও পরে ভঙ্গ, সুতরাং 
তনন্থরূপ সংস্কারেরও ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গ হইবে। অতএব সম্পিপ্তিত সংস্কার সমূহের ও 
তৎফলভূত প্রত্যয়ের উপরে দশিত প্রকারে প্রতিক্ষণে ভঙ্গ হইতেছে । যাহাতে তরঙ্গ হয় তাদৃশ 
ক্রিয়া ঘন ঘন করিলে যেমন তরঙ্গ-প্রবাহ অবিরলের মত বোধ হয় কিস্তু ভঙ্গ থাঁকিলেও তাহা 
তত লক্ষ্য হয় না, চিত্তের বুখান কালেও সেইরূপ প্রত্যয় অভঙ্গবৎ প্রতীত হয়। সেইরূপ 
নিরোধজনক ক্রিয়৷ ঘন ঘন করিলে নিরোধতরঙ্গের প্রবাহ ( প্রশান্তবাহিত। ) একতানের মত প্রতীত 
হয়। তাহাই নিরোধক্ষণ। ( এখানে সংস্কারাত্মক নিরোধকে সমতল জলের নিম্নদিকের খালরূপে 
এবং প্রত্যয়াত্বক বুখানকে সমতলের উপরস্থ তরঙ্গরপে উপমিত কর! হইয়াছে এরূপ বুঝিতে 
হইবে )। তরঙ্গজনক ক্রয় না করিলে যেমন জল সমতল থাকে সেইবপ বুখানজনক ক্রিয়া! ন। 
করিলে অর্থাৎ তন্দ্বার৷ বুথান সংস্কার নাশ হইলে চিত্তে আর তরঙ্গ থাকে ন|, গুণপাঁন্যরূপ 
সমতলতাই থাকে, তাহাই কৈবল্য। 

ব্যাপী কালঙ্গন প্রত্যয়ের সংখ্য। মাত্র। অনেক বৃত্তি উঠিলে দীর্ঘকাল বলিয়া মনে হয়। 
স্থৃতরাং নিরুদ্ধ চিত্তের স্থিতিকাল তাহার পক্ষে এক ক্ষণমাত্র অর্থাৎ সাধারণ প্রত্যয়ের অথবা 
ভঙ্গের মত উহ! এক ক্ষণ ব্যাপী মাত্র, যদিচ সেই সময় বহু বৃত্তির অনুভবকারীর নিকট দীর্ঘকাল 
বলিয়। বোধ হইতে পারে । অতএব প্রতিক্ষণিক ভঙ্গ যেমন ক্ষণমাত্র ব্যাপী দীর্ঘকাল নিরোধও 
সেইরূপ নিরুদ্ধচিত্তের পক্ষে ক্ষণমাত্র। কেবল সংস্কারের উদিত্বরতারই ক্ষয় হয় অথবা প্রণাশ 
হয় মাত্র। 

স্কার শক্তিবূপ হইলেও ব্যক্ত শক্তি, কারণ তাহা৷ হেতুমান্ ও অব্যাপী, গুণত্রয় অহেতুমান্ 
ও সর্বব্যাপী শক্তি বলিয়া অব্যক্ত শক্তি। বর্তমান কাল ক্ষণমাত্র বলিয়া যাহ বর্তমান তাহা 
ক্ষণমাত্রব্যাপী এবং তাহা ভঙ্গুর হইলে ক্ষণ-ভঙ্গুর | 

ক্ষণৃতঙগবাদী বৌদ্ধদের মতে প্রতিক্ষণে সমগ্র চিত্ত (প্রত্যয় ও সংস্কার) নিরুদ্ধ হইতেছে। 
ইহা সাংখ্যের অন্ুমত। কিন্তু তাহার যে বলেন নিরুত্ধ হইয়! *শূন্ঠ' হয় এবং শ্শূন্ত” হইতে পুনশ্চ 
ভাব' উঠে তাহাই অধুক্ত। যেহেতু চিত্তের কারণ শুচ্ঠ নহে, কিন্তু ব্রিগুগ ও পুরুষই 
চিত্তের কারণ। 

সভঙ্গ নিরোধে সংস্কার থাকে সুতরাং তাদৃশ নিরোধের তঙ্গুরতার অনুভূতিপূর্ধবক নিরোধ হয় 
এবং নিরোধতঙেরও অন্কৃভূতি হয়। ইহীঁতেই “আরার চিত্ত নিরদ্ধ ছিল' গ্ররূপ অনুভূতি হয়। 
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“আমি নিরোধ প্রবত্বের দ্বারা প্রত্যয়রন্ধ করিয়াছিলাম পরে ফের উঠিয়াছে' এইরপ ম্মরণই নিরোধের 
অনুস্থতি। প্রত্যেক ক্রিয়াই (ন্ুতরাং মানস ক্রিয়াও ) সভঙ্গ। তাহার ভঙ্গ অবস্থায় তাহ! 
স্বকারণে লীন হইয়! ব্যক্তিত্ব হারায় । ব্যক্তিত্ব হারান অর্থে তুল্যবল জড়তাঁর দ্বার ক্রিয়ার অভিভব 
অর্থাৎ প্রকাশিত বা! জ্ঞানগোচর না হওয়।। অতএব তাহ! সেই বস্তুগত প্রকাশ, ক্রিয়।৷ ও স্থিতির 
সাম্য। সমগ্র অন্তঃকরণ যখন এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন তাহ! মূল কারণ যে ত্রিগুগ তাহার 
সাম্যাবস্থায় যাঁয়। 

প্রতায় প্রখ্যা ও প্রবৃত্তি শ্বরূপ সুতরাং প্রত্যয়ের সংস্কার অর্থে জান ও চেষ্টার সংস্ক'র। 
ব্খখান অর্থে সুতরাং কোন জ্ঞান এবং তাহা উঠা-রূপ চেষ্টা। বেমন প্রত্যয় থাকিলে 
চিত্ত প্রত্যয় বা পরিদৃষ্ট ধর্মক-রূপে থাকে তেমনি প্রত্যয় নিরোধে সংস্কারোপগ হইয়া! তখন চিত্ত 
থাকে। প্রত্যয় ও সংস্কার উভয়ই ত্রৈগুণিক চিত্ত ভাব। তন্মধ্যে যাহ! পরিদৃষ্ট তাহাকেই প্রত্যয় 
বল! যায়, আর যাহা অপরিদুষ্ট তাহাকে সংস্কার বলা যাঁয়। 

প্রত্যয় ছাড়! কি সংস্কার থাকিতে পারে-_-এরূপ প্রশ্নের প্রকৃত অর্থ পরিদৃষ্ট ভাব ছাড়া শুদ্ধ 
'অপরিপুষ্ট ভাবে কি চিত্ত থাকিতে পাঁরে? ইহার উত্তরে বলিতে হইবে__হা, নিরোধের কৌশলে 
তাহা পারে। “আমি কিছু জানিব না” __সমাধি-বলে এরূপ নিরোধ-প্রযত্বের দ্বারা যদি বিষয় না জানি 
তখন বিষয়ের গ্রহীতৃত্বও রুদ্ধ হইবে । সেরূপ নিরোধ যদি ভায়া! যার তবে প্রত্যর উঠার চেষ্টারূপ 
সংস্কার ছিল ও তাহাতে ভাঁঙগিল বলিতে হয়। তাই তখন চিত্ত সংস্কারোপগ থাকে বলা হয়। 
প্রত্যয় এবং সংস্কার এপিঠ এবং ওপিঠের স্তাষ। এপিঠ দেখিলে ওপিঠ অপরিদৃষ্ট, চোখ বুজিলে 
ছুই পিঠই অপরিদৃষ্ট ( সংস্কার ), তখন পরিদুষ্ট (প্রত্যয় ) কিছু থাকে না। 

নিরোধের সময সম্যক্ চিত্তকাধ্য রোধ হইলে শরীরের, মনের ও ইন্রিয়ের কার্ধ্যও 
সম্যক রোধ হইবে। শরীর রুদ্ধ হইলেও 'অনেক সময ইন্দিয়-কাঁধ্য (অলৌকিক দৃষ্টি আদি) 
থাকিতে পারে । আবার মন শ্ত্ধ হইলেও শরীরেব কাধ্য শ্বাস প্রশ্বাস, রক্তচলাচল ও পরিপাকাদি 
চলিতে পারে । নিরোধে ইহার কিছুই থাকিবে ন|। প্ররুতিবিশেষের লোকের মন স্তব্ধ হইলে 
তখন কোনই জ্ঞান থাকে না, তাহাতে সেই ব্যক্তির অন্ভূতির ভা! নিরোধ-লক্ষণের সদৃশ হইতে 
পারে কিস্তু উহা৷ প্রবল তামস ভাঁব। কারণ শরীর চলিলে তাহ! চিত্তের ছারাই চাঁলিত হয়, নিরন্ধ 
চিত্তের ছবার৷ শরীর চালিত হইতে পারে ন|। নিরোঁধকালে সমন্ড বাস্ত্িক ক্রিয়া যথা জ্ঞানেন্টিয়, 
কর্শেন্দর্রিয় ও হৃৎপিগাদি প্রাণেন্দ্রিয়ের ক্রিয়। সমস্ত রুদ্ধ হইবে, কারণ আমিত্বই এ যন্ত্রসকলের 
সংহত্যক্রিয়ার মূল কেন্দ্র ও প্রযোক্তা। অতএব নিরোধের বাহা লক্ষণ দেখিতে গেলে প্রথমে 
শারীর ক্রিয়া সকলের রোধ । স্বেচ্ছাপূর্ব্ক এ্রন্নপ শরীর-নিরোধ ন1 করিতে পাঁরিলে কেহ যোগের 
নিরোধ অবস্থায় যাইতে পারিবেন ন।। দ্বিতীয়, আত্যন্তর লক্ষণ শব্দাদি ইন্দ্রিরব্ষয়ের রোধ । 
গ্রহণ ও গ্রহীতার উপলব্ধি ন৷ করিতে পারিলে ইহার সম্যক রোধ হয় ন|। শারীর ক্রিয়া 
ও ইন্দিয়-ক্রিয়। রোধ পূর্বক গ্রহীতৃভাবে স্থিতি করিতে পারিলে এবং তাহাতে সমাহিত হইতে 
পাঁরিলে তবেই নিরোধ-বেগ বা৷ সর্বক্রিয়াশৃন্ঠতার বেগের দ্বারায় চিত্তকে নিরন্ধ বা অব্যক্ততাপ্রাপ্ত 
কর! যাইবে । অতএব সমাধিসিদ্িব্তীত নিরোধ হইতে পারে "না । আর সমাধিসিদ্ধি হইলে 
যোগী যে-কোনও বিষয়ে সমাহিত হইতে পারেন কারণ সমাধি মনের স্বেচ্ছায়ত্ত বলবিশেষ, এক 
বিষয়ে সমাধি করিতে পারা যাইবে অন্যটাতে পার! যাইবে নাঁ_এরূ্প হইতে পারে না। রুপে 
সমাহিত হইলে রসেও সমাহিত হওয়া যাইবে । 

প্রন্কত নিরোধকালে মনের সহিত শরীরের সমস্ত যন্ত্র ক্রিয়াহীন হইবেই হুইবে। তাহা না 
বৃইয়া শুদ্ধ মনের স্তবীভাব হুইলে নুযুত্তি বা মোহ্বিশেষ হইবে। শরীরের যন্ত্রসকলের ক্রি যখন 
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অন্মিতাঁমূলক তখন নিরোৌধে সেই সকলের ক্রিয়ার রোধ আবগ্তক | নিরোধকালে বে সংস্কার থাকে 
সেই সংস্কারের আধারভূত শারীরধাতু সকল যাস্ত্িক ক্রিদ্নার অভাবে স্তত্তিতপ্রাণ ( ১3,১৩7৫৩৫ 
৪171780191) ) অবস্থায় থাকে। সাত্তিক ভাবপূর্ব্বক বা সর্ব শরীরে আনন্দ পূর্বক নিরায়ানত৷ 
বা নিষ্ষিনতা (?-%411৩৭১) প্রভৃতি পূর্বক রুদ্ধ হওয়াতে ধাতু সকল দীর্ঘকাল অবিক্কৃত 
ভাবে থাকে। হঠযোগীর! ইহার উদ্াহরণ। নিরোধভঙ্গে আবার শরীরে যান্দ্রিক ক্রিয়া ফিরিয়া 
আসিলে ধাতু সকলও পুর্বববৎ হয়। 

এইরূপ স্বেচ্ছাপূর্ধবক সমাঁধিবলে শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের ( আমিহ পর্যন্ত ) রোধই নিরোধ 
সগাধি। এই নিব্বীজ সমাধির অসপ্প্রজ্তাত ও ভবপ্রত্যয় রূপ যে ভেদ আছে তাহা 
পর সুত্রে দ্রষ্টব্য | - 

কোন কোন প্রকৃতির লোকের চিত্ত হেই জ্তব্বীভাব প্রাপ্ত হয়। তখন তাহাদের কোনও 
পরিদৃষ্ট জ্ঞান থাকে না। কিন্ত শ্বাস প্রশ্বাস আদি শারীর ক্রিয়া চলিতে থাকে সুতরাং 
তীমস প্রত্যয় থাকে৷ ইহারা যোগশাস্ত্ে সুশিক্ষিত ন! হইলে ভ্রান্তিবশত মনে করে যে “নিব্বিকল্প' 
নিরোধ আদি সমাধি হইয়া! গিয়াছে । 

ভাষ্যমূ। স খহয়ং দ্বিবিধঃ, উপারপ্রত্যপ্ট তবপ্রত্যয়শ্,। তত্র উপায়প্রত্যয়ে 
যোগিনাং ভবতি-_ 

ভবপ্রত্যয়ে। বিদেহপ্রক্ুতিলয়ানাম্ ॥ ১৯ ॥ 
বিদেহানাং দেবানাং ভবপ্রত্যরঃ, তে হি স্বসংস্কার-মাত্রোপযোগেন ( -মাব্রোপভোগেন ইতি 

পাঠান্তরম্) চিত্তেন কৈবল্যপদমিবানুভবস্তঃ স্বসংস্কারবিপাকং তথাজাতীয়কম্ অতিবাহয়স্তি, তথা 
প্রক্কতিলয়াঃ সাধিকারে চেতসি প্রর্ৃতিলীনে কৈবল্যপদমিবান্ুভবস্তি, যাবন্ন পুনরাবর্ভতে 
অধিকারবশাৎ চিত্তমিতি ॥ ১৯ ॥ 

ভাষ্যান্দুবাদ-_এ নিব্বাজ সমাধি দ্বিবিধ-_উপার়প্রত্যয় ও ভবপ্রত্যয় (১)। তাহার মধ্যে 
যোগীদের উপায়প্রত্যয়, আর-_ 

১৯। বিদেহলীন ও প্রকৃতিলীনদের ভবপ্রত্যয় । স্থ 
বিদেহ (২) দেবতাদের ( পদ ) ভব প্রত্যর ; তাহারা স্বকীয় জাতির ধর্মভূত (নিরন্ধ বা 

অবৃত্তিক) সংস্কারোপগত চিত্তের দ্বার কৈবল্যের ন্যার অবস্থ! অন্ুতব পূর্বক সেই জাতীয় নিজ 
সংস্কারের বিপাঁক ব| ফল অতিবাহন করেন। সেইরূপ প্রকৃতিলীনের! (৩) তাহাদের সাধিকার- 
চিত্ত (৪ ) প্রকৃতিতে লীন হইলে কৈবল্যের ন্যায় পদ অনুভব করেন, যতদিন ন। অধিকারবশতঃ 
তাহাদের চিত্ত পুনরায় আবর্তন করে। 

টাকা। ১৯ (১) উপায় প্রত্যর-বক্ষ্যমাণ (১1২০ সু) বিবেকের সাঁধক শ্রদ্ধাদি উপায় যাহার 
প্রত্যয় বা কারণ। ভবপ্রত্যর শব্দের ভব শব নানা অর্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । মিশ্র বলেন ভব অবিষ্তা! 3 
ভোজরাজ বলেন ভব সংসার $ ভিক্ষু বলেন ভব জন্ম। প্রাটীন বৌদ্ধ শান্ত আছে “ভব পচ্চয 
জাতি অর্থাৎ জন্মের নির্বর্তক কারণ ভব। বস্তুত এই সকল অর্থ আংশিক সত্য। অবিদ্থার 
পরিবর্তে ভব-শব ব্যবহারের অবশ্য কারণ আছে ; অতএব ভব কেবলমাত্র অবিদ্তা নহে। সম্যক্রূপে 
যাহা নষ্ট ₹ম়্ নাই তাদৃশ বা নুস্ম অবিষ্তামুলক সংস্কার-_যাহা হইতে বিদেহাদিদের জন্ম বা অভিব্যক্তি 
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সিদ্ধ হয়-স্তাহাই ভব। পূর্ববসংস্কারবশে যে আত্মতাঁবের উৎপত্তি, অবচ্ছিন্ন কাল যাঁবৎ স্থিতি ও 
পরে নাশ হয় তাহাই জন্ম। বিদেহদের ও প্রকৃতিলীনদের পদও তজ্জন্য জন্ম । ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন স্বসংস্কারোপযোগে তাহাদের এঁ এ পদপ্রাপ্তি হয়। সাংখ্যহ্ুত্রে আছে প্রক্কতিলীনদের 
মগ্নের উখানের ন্যায় পুনরাবৃত্তি হয়। অতএব জন্মের হেতুভৃত অবিস্তামূলক সংস্কারই ভব। 
সেই বিদেহাঁদি জন্মের কারণ কি? প্রকৃতি ও বিকৃতি হইতে আত্মাকে পৃথক উপলব্ধি ন! 
কর! অর্থাৎ অবিচ্ভাই তাহার কারণ। সমাঁধিসংস্কারবলে তাহারা ধর এ অবস্থা প্রাপ্ত হন। 
অতএব হুল্মাবিষ্ামলক, জন্মহেতু সংস্কার বিদেহাদিদের ভব হইল। লুল অবিদ্যা অর্থে 
যাহ। অসমাহিতদের অবিদ্ভার ন্যায় স্থল নহে এবং যাহ! বিবেকপাক্ষাৎকারের দ্বারা সম্যক নষ্ট 
নছে। সাধারণ জীবের তব ক্রিষ্ট কম্মীশয়রূপ অক্গীণীভূত অবিদ্তামূলক সস্কার। 

১৯। (২) বিদেহদেব বা বিদেহলীনদেব। এ বিষয়েও ব্যাখ্যাকারদের মতভেদ দেখ! যাঁয়। 
তোজরাজ বলেন “সানন্দ সমাধিতে (গ্রহণ সমাপতিতে ) ধাহারা বদ্ধধৃতি হইয়া প্রধান ও 
পুরুষতত্ব সাক্ষাৎকার করেন ন। তাঁহার দেহাহংকারশুন্তত্বহেতু বিদেহ শব্দবাচ্য হুন”। মিশ্র 
বলেন “ভূত ও ইন্দ্রিয়ের অন্ততমকে আত্মস্বরূপে জ্ঞান করিয়া তছুপাসনার সংস্কার ঘ্বার৷ দেহাস্তে 
বাহার! উপান্তে লীন হন তাঁহার! বিদেহ”। ইহা! স্পষ্ট নহে। কারণ ভূতকে আত্মভাবে উপাসনা 
করিয়! ভূতে লীন হইলে নিব্বীজ সমাধি কিরূপে হইবে? 

বিজ্ানতিক্ষু বিভূতি-পাঁদের ৪৩ সৃতরা্্সারে বলেন ৭পরীরনিরপেক্ষ যে বুদ্ধিরৃ্তি তাদুকত- 
মহদাদি দেবত। বিদেহ”। ইহা! কল্িত অর্থ । 

ফলত ব্যাখ্যাকারগণ এক বিষয় সম্যক লক্ষ্য করেন নাই। হুত্রকার ও ভাষ্যকার বলেন 
বিদেহদের নিববাজ সমাধি হয়। সানন্দ-সমাধিমাত্র নিব্বাজ নহে। সানন্দসিদ্ধেরা৷ দেহপাতে 
লোকবিশেষে উৎপন্ন হয় ধ্যানন্থখ ভোগ করিতে পারেন। বিদেহ ও প্রকুতিলীনেরা কোন 
লোকান্তগ্ত নহেন। ৩২৬ সুত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য । 

আর ভূতগণে সমাপন্-চিত্তও কখন নিব্বাজ হইতে পারে না। এ বিষয়ের প্রক্কত 
সিদ্ধান্ত এই £_ স্থুল গ্রহণে সমাপন্ন যোগী বিষয়ত্যাগে আনন্দলাভ করতঃ যদ্দি বিষয়ত্যাঁগই পরমপদ 
জ্ঞান করেন * এবং শব্দাদি গ্রাহথ বিষয়ে বিরাগযুক্ত হইয়া তাহাদের (শব্দাদি জ্ঞানের ) অত্যন্ত 
নিরোধ করেন, তখন বিষয়সংযোগের অভাবে করণবর্ণ লীন হইবে। কারণ বিষস্ব ব্যতীত করণগণ 
ুহূর্তমাত্রও ব্যক্ত থাকিতে পারে না । তাহারা তাদৃশ বিষয়গ্রহণরোধ বা অনাশ্রব সংস্কার সঞ্চয় 
করিয়৷ দেহান্তে বিলীনকরণ হওত নিব্বাজ-সমাধি লাতপূর্ববক সংস্কারের বলানুসারে অবচ্ছিন্কাঁল 
কৈবল্যবৎ অবস্থা অনুভব করেন। 'ইহাঁরাই বিদেহ দেব। আর যে যোগিগণ সম্যক বিষয়রোধের 
প্রযত্ধ ন৷ করিয়া! আনন্দময় সালম্বন গ্রহণতত্ব ধ্যানেই তৃপ্ত থাকেন, তাহার! দেহাস্তে যথাযোগ্য 
লোকে অভিনির্বর্তিত হুইয়। দিব্য আয়ু্ষাল পর্যন্ত &ঁ ধ্যানস্থ ভোগ করেন। 

* হঠযোগ প্রণালীতে যে অবস্থা! লাভ হয় তাহাও বিদেহের সমতুল্য । হঠযোগ প্রক্রিয়ায় 
উড্ডাঁন, জালদ্ধর ও মূল এই তিন বন্ধ ও খেচরী মুদ্রার দ্বার! প্রাণ রোধ করিতে হয়। দীর্ঘকাল 
(২৩ মাস) রোধ করিতে হইলে নেতি, ধোঁতি, কপাল ভাতি আঁদির দ্বার! 
শরীর শৌধনপূর্বক “হলচল' দ্বার! অস্ত্র পরিফার করিতে হয়। প্রচুর জলপান 
করিয়। অন্ত্রের মধ্যে চাঁলিত করত অন্থ ধৌত করার নাম “হল চল'। পরে ভাবনা- 
বিশেষ-পূর্ব্বক কুগুলীকে. দশন দ্বারে ব| মস্তিষ্কের উপরে উত্থাপিত করি! রুদ্ধ করিতে 
হয়। তাহাতে শরীর কাষ্ঠবৎ হয় এবং চিন্তার যন্ত্র মন্তি্ষ প্রকারবিশেষে রুত্ধ হওয়াতে চিন্তা বা 

ণ 
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পরমপুরুষতত্ব সাক্ষাৎকার না হওয়াতে বিদেহ দেবতাদের “আধর্শন” বীজ থাকিয়া! বায়, 
তদ্বেতু তাহার! পুনরাবর্তিত হন, শাশ্বতী শান্তি লাভ করিতে পারেন না। 

১৯। (৩) প্রকৃতিলয়। “বৈরাগ্যাৎ প্ররুতিলয়» ইত্যাদি সাংখ্যকারিকার (৪৫ সংখ্যক) 
ভাব্যে আচাধ্য গৌড়পাদ বলেন "ধাহার্দের বৈরাগ্য আছে, কিন্ত তত্বজ্ঞান নাই, অজ্ঞানহেতু 
তীহার৷ মৃত্যুর পর প্রধান, বুদ্ধি, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র এই অষ্টগপ্রকৃতির অন্ততমে লীন হুন”। 
ইহার মধ্যে এই হুত্রোক্ত প্রকৃতিলয়, প্রধান ও মূল! প্রকৃতিতে লয় বুঝিতে হইবে। কারণ 
তাহাতেই চিত্ত লয় প্রাপ্ত হয় বা নিব্বীজ সমাধি হয়। অন্য প্রকৃতিতে লীন হইলে 
তাদৃশ চিত্ত-লয় হইবার সম্ভাবন! নাই। কারণের সহিত অবিভাগাপন্ন হওয়ার নাম লয়। 
কাধ্যই কারণে লয় হয়; কারণ কার্যে লয় হয় ন|। তনম্মাত্রতব্বে কোন যোগী লয় 
হইলেন বলিলে কি বুঝাইবে? বুঝাইবে যোগীর চিন্ত তন্মাপ্রে লীন হইল। কিন্তু যোগীর 
চিত্তের কারণ তন্মাত্রতত্ব নহে, অতএব যোগীর চিত্ত কখনও তন্মাত্রে লীন হইতে পারে ন|। 
অতএব যোগী তন্সাত্রে লীন হন একথ! যথার্থ নহে, কিন্ত তাহাতে তন্ময় হন, ইহাই ঠিক কথ] । 

পরস্ত ভূততত্বে বৈরাগ্য হইলে ভূততব্রজ্ঞান তন্সাত্রতত্রজ্ঞানে পরিণত হইবে ইহাই উহার 
অর্থ। তখন যোগীর .স্বরূপশূন্যের স্তায় বা আত্মহারা” হইগা তন্মাত্রতত্বই ধ্যানগোচর থাকে। 
স্থতরাং তাহ! সালম্বন সমাধি হইল। অতএব কেবলমাত্র প্রধানে লয়ই সুত্র ও ভাষ্য উক্ত 
প্রক্কৃতিলয় বুঝিতে হইবে। যখন তত্বস্তানহীন শৃন্তবৎ সমাধি অধিগত হয়, কিন্তু পরমপুরুষতত্ব 
সাক্ষাৎ না করিয়া তাহাঁকেই চরম গতি মনে করিয়! অন্তমুখ হইয়া ব্শীকার বৈরাগ্যের দ্বার! বিষয় 
বিষোগহেতু অন্তঃকরণ লয় হয়, তখনই এতাদৃশ প্রক্কৃতিলয় হয়। 

এই প্রক্কৃতিলয়ারদি-পদসম্বন্ধে বাযুপুরাণে এইরূপ উক্তি আছে :-_“দশমন্স্তরাণীহ তিষ্টসতীক্দিয়- 
চিন্তকাঃ। তোৌতিকাস্ত শতং পূর্ণং্ সহম্রমাভিমানিকাঁঃ॥ বৌদ্ধা দশসহত্রাণি তিষঠস্তি 
সপ পূর্ণ শতসহতস্ত তিষঠস্তব্যক্তচিন্তকাঃ। পুরুষং নিগুণং প্রাপ্য কালসংখ্য। 
ন্ ॥৮ 

১৯। (৪) বিবেকথ্যাতি হইলে চিত্তের অধিকার সমাপ্ত হয়। অর্থাৎ তাহাতেই চিত্তের 
যে বিষয়প্রবৃত্তি ব৷ ব্যক্তাবস্থা৷ তাহার বীজ সম্যক দগ্ধ হয়। অধিকারসমাপ্তির অপর নাম 
চরিভার্থতা। ভোগ ও অপবর্গরূপ পুরুষার্থ তাহাতে সম্যক চরিত ব! নির্বন্তিত বা সমাপ্ত হয়। 
রিবেকখ্যাতি ন! হইলে অধিকার সমাপ্ত হয় না, সুতরাং চিত্ত প্রাকৃতিক নিয়মে আবর্তিত হয়। 

চিত্তবৃত্তি রুদ্ধ হইয়! নিরোধের মত বিদেহ (শরীর সম্যক রোধ হেতু ) অবস্থাপ্রান্তি হয়। চিত্তরোধ 
হওয়াতে ছুঃখ সে সময়ে থাকে না বলিয়৷ ইহা মোক্ষের মত অবস্থা । কিন্তু স্থৃতিপ্রজ্াদিপূর্বক 
সংস্কার ক্ষয় ও তত্তসাক্ষাৎৎ না হওয়াতে ইহা প্রকৃত কৈবল্য নহে। দেখাও যাঁর সমাঁধিসিদ্ধি- 
জনিত যে ড্ঞান-শক্তির ও নিবৃত্তির উৎকর্ষ তাহা! ইহাদের হয় ন|। হরিদাস যোগী তিন. মাস 
প্রনূপ “সমাধির” ( উহ! প্রত সমাধি নহে) পর মাথায় গরম কুটির সেঁকে বাহ সংজ্ঞা লাভ 
করিয়। প্রথমেই রণজিৎ সিংহকে বলেন “আপনি এখন আমাকে বিশ্বাস করেন?” অবশ্য খেচরী 
আদি সিদধি.করিয়৷ পরে স্থৃতির দ্বারা একাগ্র ভূমির দাঁধনের উপদেশ আছে, যথ! যোগতারাবলীতে 
- পশু দাসীনদৃশ। প্রপঞ্চং সংকলমুস্থলয় সাবধান ( পরের স্থত্র দ্রষ্টব্য )। তাহাই স্তবতি সাধন 
সপ একার ভূমি, সংস্কারক্ষয় ও সম্পরজ্ঞানের উপাঁয় যারা প্ররুত যোগীদের উপার- 

ধহয়। 
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্রদ্ধাবীর্য)ন্ম.তিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্বাক ইতরেষাম্ ॥ ২০ ॥ 
ভাষ্যম্। উপায়প্রত্যয় যোগিনাং ভবতি। শ্রদ্ধা চেতসঃ স্ম্্রসাঁদঃ, সা হি জননীব 

কল্যাণী যোগিনং পাতি, তন্ত হি শ্রন্দধানস্ত বিবেকাখিনঃ বীধ্যম্ উপজায়তে, সমুপজাতবীধ্যন্ত স্তিঃ 
উপতিষ্ঠতে, স্বত্যুপস্থানে চ চিত্ম্ অনাকুলং সমাধীয়তে, সমাহিতচিত্তন্ত প্রজ্ঞাবিবেক উপাবর্ভতে, 
যেন বথাঁবৎ বস্ত জানাতি, তদত্যাপাঁৎ তত্বিষস্নীচ্চ বৈরাগ্যাদ্ অসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধির্ভবতি ॥ ২০ ॥ 

২০। (ধাহাদের উপারপ্রত্যয় তাহাদের ) শ্রদ্ধা, বী্ধ্য, সৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই সকল 
উপায়ের ঘারা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ হয়। সু 

ভাষ্যান্থুবাদ্ষ-_যোগীদের উপায়প্রত্যয় (অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি ) হয়। শ্রদ্ধা চিত্তের সম্্রুসাদ, 
(১) তাহা যোগীকে কল্যাণী জননীর ম্যাষ পালন করে। এবদিধ শ্রন্ধাধুত্ত বিবেকার্থীর বীর্য 
(২) হয়। বীধ্যবানের স্মৃতি উপস্থিত হয় (৬)। স্তৃতি উপস্থিত হইলে চিত্ত অনাকুল হুইয়৷ সমাহিত 
হয় (৪)। সমাহিত চিত্তের প্রজ্ঞার বিবেক বা বিশিষ্টত। সমুদ্ভূত হয়। বিবেকের দ্বারা ( যোগী ) 
বস্ত যথাবৎ জানেন। সেই বিবেকের অভ্যাস হইতে এবং তাহার (সেই চিত্তের) বিষয়েতেও 
বৈরাগ্য হইতে অসশ্প্রজ্ভাত সমাধি (৫) উৎপন্ন হয়। 

টীক1। ২*। (১) শ্রন্বা-চিত্তের সম্পরীদাদ বা অভিকুচিমতী নিশ্চ়বৃত্তি। ৭শ্রৎ সত্যং 
তশ্মিন্ ধীয়ত ইতি শ্রবা” (যাষ্ষ-নিরুক্ত)। গীত| বলেন শশরদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপর; 
সংযতেক্দরিয়” । শ্রুতিও বলেন “তপঃ শ্রদ্ধে যে হ্যপবসন্ত্যরণ্যে” ইত্যাদি । অনেকের শাস্ত্র ও গুরুর 
নিকট লব্ধ জ্ঞান ওৎস্থক্য নিবৃত্তি করে মাত্র। তাঁদৃশ ওৎসুক্যবশত জান] শ্রদ্ধা নহে। যে জানার 
সহিত চিত্তের সম্প্রসাদ থাকে তাহাই শ্রন্ধা। শ্রদ্ধাতাব থাকিলে উত্তরোত্তর শ্রদ্ধেয় বিষয়ের 
গণাবিষ্কীরপূর্ববক প্রীতি ও আসক্তি বর্ধিত হইতে থাঁকে। | 

২০। (২) উৎসাহ বা বলের নাম বীর্য । চিত্ত ক্লান্ত হইলে বা বিষয়াস্তরে ধাবিত হইতে 
চাঁহিলে, যে বলের দ্বারা পুনঃ সাধনে বিনিবেশিত কর! যাঁ় তাহাই বীধ্য। শ্রদ্ধা থাঁকিলেই 
বীরধ্য হয়। যেমন কষ্টপূর্ব্বক গুরুভার উত্তোলন ঝরিতে করিতে ব্যায়ামীর তাহাতে কুশলতা হয়, 
সেইরূপ প্রাণপণে আলম্তত্যাগ ও দম অভ্যাস করিতে করিতে বীর্য উন্মুক্ত হয়। “বিবেকার্থীর 
গই শব্দের দার! বিবেক বিষয়ে শ্রদ্ধাবীর্ধ্যাদিই কৈবলে)র উপাঁ় বলিয়! কথিত হইয়াছে । অন্তবিষয়ে 
শরদ্ধাদি থাকিতে পারে কিন্তু তাহা থাকিলেও যোগ ব! কৈবল্যসিদ্ধি হয় ন]। 

২*। (৩) স্থৃতি। ইহাই প্রধান সাধন। অনুভূত ধ্যেরভাবের পুনঃ পুনঃ যথাবৎ অগ্ুভব 
করিতে থাক। এবং তাহা যে অনুভব করিতেছি ও করিব তাহাও অনুভব করিতে থাকার নাঁম 
স্বৃতিসাধন। স্থৃতি সাধিত হইলে স্বৃত্যুপস্থান হয়। স্থৃতি একাগ্রভূমির একমীত্র সাঁধন। সাঁততিক 
স্থৃতি উপস্থিত হইলেই একাগ্রভূমি সিদ্ধ হয়। 

ঈশ্বর ও তত্ব সকল ধ্যেয় বিষয় । স্থৃতিও তদবলগ্বন করিয়া সাধ্য । ইঈশ্বরবিষয়ক স্মৃতিসাধন 
এইরূপ £--প্রণব এবং ঈশ্বরের বাঁচক ও বাচ্য-সম্বন্ধ প্রথমে স্মরণ ক্ষত্যাস করিয়া! যখন প্রণব উচ্চারিত 
(মনে মনে ঝা ব্যক্ত ভাবে ) হইলে ক্লেশাদিশুন্ত ঈশ্বরভাব মনে আসিবে, তখন বাচ্য-বাচক স্তি 
নুস্থির হইবে। তাহা! দিদ্ধ হইলে তাঁদৃশ ঈশ্বরকে হৃদয়াকাঁশে অথবা আত্মমধ্যে স্থিত জানিয়| বাঁচক- 
শব জপপূর্্বক স্মরণ করিভে থাঁকিবে এবং তাহ। যে ম্মরণ করিতেছ ও করিতে থাকিবে তাহাও 
স্মরণারঢ় রাখিবে। প্রথমত এক পদের দ্বারা ম্মরণ অভ্যাস ন| করিয়! বাকামহ মন্েয় দ্বার 
স্মরণ অভ্যাস কর! বিধেয়। 



$২ পাতঞ্জল দর্শন । 

সেইরূপ ভূততত্ব, তম্মাত্রতত্ব, ইন্জিয়তত্, অহংকারতত্ব ও বুদ্ধিতত্ব এই তত সকলের স্বরূপলক্ষণ 
অনুসারে তত্তদ্ভাব চিত্তে উদিত করিয়া স্থৃতি সাধন করিতে হয়। বিবেকস্ৃতিই মুখ্য সাধন । 

চিত্তকে সর্বদা যেন সম্মৃথে রাখিয়া দর্শন করিতে করিতে তাহাতে কোন প্রকার সন্কল্প আসিতে 
দিব না এবং কেবল গৃহমাণ বিষরের জুরম্বরূপ হইন্না থাকিব এই প্রকার স্থৃতিসাধন আহ্ধ- 
ব্যবসায়িক। ইহা চিত্তপ্রসাদ বা সত্বশুদ্ধিলাতের মুখ্য উপাঁয়। যোগ্রতারাবলীতে আছে "পশ্তন্ন 
দাসীনদৃশা গ্রপঞ্চং সং্কলযুসূলয় সাবধাঁনঃ”। ইহা উত্তম স্বৃতি সাঁধন। 

স্থতিসাধন ব্যতীত বোধপদার্থের উপলব্ধি হইতে পাঁরে ন|। স্থৃতি সর্বদা! সর্বচেষ্টাতেই সাধ্য। 
গমন, উপবেশন, শগ্নন সকল অবস্থান স্থৃতিাধন হইতে পারে। কোন কাধ্য করিতে হইলে 
পাঁরমাথিক ধ্যের বিষয় উত্তম রূপে মনে উদিত করিয়া, তাহা মন হইতে অনুপস্থিত ন! থাকে, 
এইনপ সাবধান হইয়া! কর্ম করিলে, তাহাকে “যোগযুক্ত কর্ণ” বল! যায়। উৈলপূর্ণ পাত্র লইয়! 
সোপানে আরোহণের ন্যায় এই যোগযুক্ত কর্ম । 

এক শ্রেণীর লোক আছে যাহার! মনের চিন্তায় এরূপ ব্যাপৃত থাকে যে বাহ্ বিষয়কে তত লক্ষ্য 
করে না। ইহাদের সম্মুথ কোনও ঘটন৷ ঘটিলে হয়ত ইহারা আপন চিন্তায় এরূপ বিভোর 
থাকে যে তাহা লক্ষ্য করেনা । উন্মাদ ও নেশাখোর লোকও প্রীয় এইরূপ “একাগ্র” হয়। 
ইহা প্রকৃত একাগ্রত। নহে এবং সমাধিরও সম্যক বিরোধী অবস্থা । ইহাদের সমাঁধিসাধক স্বতি 
কদাপি হয় না। ইহার মূঢ় হইয়া বা আত্মবিস্থত হইয়! চিন্তার প্রবাহে চলিতে থাকে । নিজের 
বিক্ষেপ বুঝিতে পারে না। 

স্বাতিসাধনে চিত্তে যে ভাব উঠিতেছে তাহ! সর্বদা অনুভূত হওয়! চাই এবং বিক্ষিপ্ত ভাব ত্যাগ 
করিয়া অবিক্ষিপ্ত বা সঙ্কল্হীন ভাব স্থৃতিগোঁচর রাখিতে হয়। ইহাই প্রকৃত সত্বশুদ্ধির বা জ্ঞান- 
প্রসাদের উপায়, এই স্থৃতি প্রবল হইলে অর্থাৎ আত্মবিস্থৃতি যখন একেবারেই না হয়, তখন সেই 
আত্মস্থতিমাত্রে নিমগ্ন হইয়া যে সমাধি হয় তাহাই প্রকৃত সম্প্রজ্জাত যোগ। 
স্থৃতি-রক্ষার জন্ঠ সম্প্রীজন্তের আবশ্যক । সম্প্রজন্ সাধন করিতে করিতে যখন সতর্কতা সহজ 

ইয় তখনই স্থৃতি উপস্থিত থাকে। যোগকারিকাস্থ স্থৃতিলক্ষণে “বর্তা অহং ম্মরিত্যধচ ম্মরাণি 
ধ্যেয়মিত্যপি” ইহার মধ্যে. 

পবর্তা অহং স্মরিষ্যন্” -সম্প্রজন্ত ; এবং ন্মরাণি ধ্যেয়ম্ঠলস্থৃতি। 
বৌদ্ধ শাস্ত্েও এই স্থৃতির প্রাধান্ত গৃহীত হইয়াছে । তীহারাঁও বলেন যে স্থৃতি ও সম্প্রজন্য 

( যোগশাস্্বের সম্প্রজ্ঞানের সহিত সাদৃম্ত আছে )-ব্যতীত চিত্তের জ্ঞানপূর্বক রোধ হয় না। 
সম্প্রজন্তের লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে-_ 

“এতদেব সমাসেন সম্প্রজন্তস্ত লক্ষণম্। 
যৎ কারচিত্তীবস্থাগ্নাঃ প্রত্যবেক্ষা মুন্মুহুঃ ॥” বোধিচর্ধ্যাবতার ৫১০৮ 

অর্থাৎ শরীরের ও চিত্তের খন যে অবস্থা তাহার অনুক্ষণ প্রত্যবেক্ষার নামই সম্প্রজগ্ত। 
ইহাতে আত্মবিশ্থৃতি নষ্ট হয়, এবং চিত্তের হুঙ্তম বিক্ষেপও দৃষ্ট হয় ও তাহা রোধ করার ক্ষমতা 
হয়। কিঞ্ তত্জ্ঞানে বিশেষতঃ আধ্যাত্িক তত্বজ্ঞানে সমাপন্ন হইবার সামর্থ্য হয়। শঙ্কা! হইতে 
পাঁরে যে চিত্তেন্দ্রিয়ে উপস্থিত বিষয় দেখিয়া যাওয়া! একাগ্রতা নহে, কিন্ত অনেকাগ্রত।-_গ্রা 
বিষয়ে উহা .অনেকাগ্র হইলেও গ্রহণ বিষয়ে উহা একাগ্র। কারণ “আমি আত্মস্থতিমান্ থাকিব 
ও থাঁকিতেছি”-_-এইরূপ গ্রহণাকারা বুদ্ধি উহাতে একই থাকে । এই একাগ্রতাই মুখ্য একা গ্রতা, 
উহা সিদ্ধ হইলে গ্রাহের একাগ্রতা সহজ .হয়। শুদ্ধ গ্রাহ্থের একাগ্রতা গ্রতিসং 
শ্রকাগ্রত৷ না আসিতে পারে। 



সমাধিপাদ। ২, শুত্র। ৫৩ 

যাহার! আপন মনে হাসে, কীদে, বকে, অঙ্গভঙ্গী করে, তাদৃশ “একাগ্র” বা৷ বাহাখেয়ালহীন মু 
ব্যক্তিদের পক্ষে স্থৃতি ও সম্প্রজ্ঞানসাধন যে অসম্ভব, ইহা উত্তমরূপে শ্মরণ রাখিতে হইবে। সর্বদা 
সপ্রতিভ থাকাই স্থতির সাঁধন বলিয়! উপদিষ্ট হয়। 

এইরূপ সাধনকালে যোগীর! বাহ্যজ্ঞানহীন হন না, কিন্তু সঙ্কল্পহীন চিত্তে উপস্থিত বিষয়কে 
দেখিয়া যাঁন। চিত্াঁদিতে যাহা! আসিতেছে তাহ! তীহাদের বদাপি অলক্ষ্য হয় না (কারণ 
উহা অলক্ষ্য হওয়া এবং মোহবশতঃ আত্মবিস্থত হওয়া একই কথা) এবং এইরূপ সাঁধনের সময় 
বাহ্য শবধাদি অননুকূল হয় নাঁ। ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যে সমস্ত ছাঁপ আত্মভাবের উপর পড়িতেছে 
তাহা সব তাহারা গোঁচর করিয়া যাঁন। উহা (আত্মগত ছাপ) গোচর না করা ্ুতরাং 
আত্মবিস্থাতি বা মোহ। 

এইরূপে চিত্রসত্ব শুদ্ধ হইলে ইন্দরিয়াদি খন স্থির হয় বা পিশ্ীভূত হয়, তখন বাহা 
বিষয় আত্মভাবে ছাপ দিতে পারে না । সেই অবস্থায় যে বিষয় লক্ষ্য ন| হওয়া, তাহা সুতরাং 
আত্মবিস্থৃতি নহে, কিন্তু বিষয়হীন আত্মন্থতি বা প্রকৃত সম্প্রজ্তাতযোগ ও প্রকৃত সমাধি। সেই 
সা শুদ্ধ হইবে ততই সুঙ্ষৃতত্বের অধিগম হইবে। বিবেকই সেই আত্মজ্ঞানের 

| 
প্রবল বিক্ষিপ্ত চিন্তাঁয় পড়িয়। বাহাবিষয়ের খেয়াল না কর। আরও ধ্ররূপ ইন্দিয়গণকে 

পিপতীভূত করির! জ্ঞান ও ইচ্ছা-পূররবক বিষনগ্রহণ রোধ করা এই ছুই অবস্থার ভেদ সাধকদের 
উত্তমরূপে বুঝা আবশ্তক। (স্থৃতিসাঁধনের বিষয় 'জ্ঞানযোগ” প্রকরণে দ্রষ্টব্য )। 

আবার ইচ্ছাপূর্বক বাহোন্্িয়মাত্র রুদ্ধ করিয়া বিষয়গ্রহণ রোধ করিলেই যে চিত্তরোধ হয়, 
তাহাও নহে। চিত্ত তখনও ব্ষদ্বআোঁতে ভাসিতে পারে। আত্মস্থৃতির দ্বার তখনও চিত্তের 
প্রত্যবেক্ষা করিয়া চিত্তকে নির্মল ও নিঃসঙ্কল্প করিতে হয়। পরে চিত্বকেও পিশ্তীভূত করিয়া 
রোধ করিলে তবেই সম্যক্ চিত্তরোৌধ হয়। | 

পরন্থ এইরূপে সম্যক্ চিত্তররোধ বা নিরোধ সমাধি করিলেও কৃতকৃত্যতা ন৷ হইতে পারে। 
পূর্ব্বে কথিত ভবপ্রত্যপ্ন নিরোধ তাদৃশ নিরোধ। চিত্তের বা আত্মভাবেরও প্রতিসংবেত্বা বে 
পুরুষ তাঁহার স্থতি ( অর্থাৎ বিবেকজ্ঞান ) লাভ করিয়া! ঘে সম্যক্ নিরোধ হয় তাহাই 
কৈধলামোক্ষের নিরোধ | 

২০। (৪) শ্রদ্ধ। হইতে বীধ্য হয়। যাহাদ্দের যে বিষয়ে উত্তম শ্রন্ধা নাই, তাহারা 
তিনে বীর্য করিতে পারে না। বীর্য বাঁ পুনঃ পুনঃ কষ্টসহনপূরব্ক চিত্ত নিবেশন করিতে 
করিতে চিত্তে স্থিতি উপস্থিত হয়। স্থৃতি ধরব বা অচল! হইলে সমাধি হয়। সমাধির স্বারা 
প্রজ্জালাভ হয়। প্রজ্ঞার বারা হেয় পদার্থের যথাবৎ জ্ঞান (অর্থাৎ বিয়োগ) হ্ইয়! নির্ধবিকার 
র্ট পুরুষে স্থিতি বা কৈবল্যসিদ্ধি হয়। ইহারা মোক্ষের উপাঁয়। ঘিনি যে মার্গে যান এই 
সাধারণ উপার়দকলকে অতিক্রম করিবার কাহারও সামর্থ্য নাই। শ্রুতিও বলেন “নায়মাত্থা 
বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাত্তপসে! বাপ্যলিঙ্গাৎ। এতৈরুপা়ৈর্বততে যস্ত বিদ্বাংস্তস্যৈষ 
আত্মা বিশতে ব্রহ্গধাম |” অর্থাৎ বল (বীর্ধ্য), অপ্রমাদ (স্থৃতি » ও সন্যাসযুক্তজ্ঞান ( রৈবাগ্যুক্ত 
নি তর অভ্যাস করেন তাহার আত্ম। বঙ্গধামে 

ইট হয়। 
বদ্ধদেবও বলিয়াছেন--( ধর্মপদে ) শীল, শ্রদ্ধা, বীর্য, সৃতি, সমাধি ও ধর্মমবিনিশ্চয় (প্র! )- 

এই সকল উপায়ের দ্বারা সমস্ত হুঃখের উপশম হ্য়। 
২*। (৫) অনাববিষয়ের কর্তা, জ্ঞাতা এবং ধর্ত। এই তিন ভাব অর্থাৎ জাজ) কর্ত 



&$ পাঁতঞ্জল দর্শন । 

বা ধর্তা বলিলে সাধারণত অন্তরে যাহা উপলদ্ধি হয় তাহাই মহাঁন্ আত্ম । সেই বুদ্ধিকূপ আত্মভাব 
পুরুষ নহেন ইহা অতিস্থির, সমাধি-নির্শল চিত্তের দ্বার! বুঝিয়া অন্ত জ্ঞান রোধ করিয়া পক্ষ 
প্রত্যয়ে স্থির হইবার সামর্ধ্ই বিবেক বা বিবেকখ্যাতি। বিবেকের দ্বার! বুদ্ধি নিরুন্ধ হয় ব! 
নিরোধসমাধি হয়। আর বিবেকজ-জ্ঞান নাঁমক সার্বজ্যও হয়। সেই বিবেকজ বশ্বর্যেও বিরাগ 
পর্ব উক্ত বিবেকমূলক নিরোধের অভ্যাস করিতে করিতে যখন সেই নিরোধ, সংস্কারবলে চিত্তের 
স্বভাব হইয়! ঈুড়ার তখন তাহাকে অসশ্প্রজ্ঞাত বলা হয়। তাহাতে বিবেকরূপ এবং অন্যান্ত 
সম্প্রজ্ঞানও নিরুত্ধ হয় বলিয়া তাহার নাম অসম্প্রজ্ঞাত। | 

আত সত নেমে 

ভাষামূ। তে খলু নব যোগিনঃ মৃহ্মধ্যাধিমাত্রোপাঁয়া তবস্তি, তদ্ যথা মৃদুপায়ঃ, মধ্যোপায়ঃ, 
অধিমাত্রোপায় ইতি। তত্র মৃদুপায়োহপি ত্রিবিধঃ মৃছুসংবেগঃ, মধ্যসংবেগঃ, তীত্রসংবেগ ইতি। 
তথ! মধ্যোপায়ঃ, তথাধিমাত্রোপাঁয় ইতি। তত্রাধিমাত্রোপায়ানাম্-_ 

তীত্রসংবেগানামাসন্নঃ ॥ ২৯ ॥ 
সমাধিলাভঃ সমাঁধিফলঞ্চ ভবতীতি ॥ ২১॥ 

ভাঙ্তান্ুবাদ-মৃদ, মধ্য ও অধিমাত্র ভেদে সেই ( শ্রদ্ধাবীর্ধ্যাদি-সাঁধনশীল ) 
যোগীরা নব প্রকার। যথা_-মৃদ্রপায়, মধ্যোপাঁ ও অধিমাত্রোপায়। তাহার মধ্যে মৃদুপায়ও 
ত্রিবিধ-_মুহসংবেগ, মধ্যংবেগ ও অধিমাব্রসংবেগ (১)। মধ্যোপায় এবং অধিমাত্রোপায়ও 
এইরূপ। তাহার মধ্যে অধিমাত্রোপায়-_ 

২১। তীব্রদংবেগশালী যোগীদের সমাধি ও সমাধির ফপ আমন | সু 
অর্থাৎ সমাধি লাভ ও লমাধিফল ( কৈবল্য ) লাভ আমন হয়। 

টীকা। ২১। (১) ব্যাখ্যাকারগণ সংবেগশৰের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
মিশ্র বলেন সংবেগ-বৈরাগ্য। ভিক্ষু বলেন_ উপায়ানুষ্ঠানে শৈত্য । ভোজদেব বলেন ক্রিয়ার 
হেতুভূত দৃঢ়তর সংস্কার। বৌদ্ধ-াস্ত্রেত সংবেগ শব্দের প্রয়োগ (শ্রদ্ধা্দি উপায়ের সহিত) 
আছে যথা-_.যেমন ভদ্র অশ্ব কশীমৃষ্ট হইলে হয় সেইরূপ তৌমর। আতাগী (বী্ধ্বান্) ও 
সংবেগী হও, আর শ্রদ্ধাদির দ্বারা ভূরি ছুঃখ নাশ কর” (ধর্মপদ ১০1১৫ )। বস্তত সংবেগ 
যোগবিষ্ঠার একটি প্রাচীন পারিভাষিক শব। ইহার অর্থ শুদ্ধ বৈরাগ্য নহে, কিন্তু বৈরাগ্যমূলক 
সাধনকার্যে কুশলতা ও তজ্জনিত অগ্রসরভাব। ভোঁজদেবই ইহার যথার্থ লক্ষণ দিয়াছেন । 
গতিসংস্কার বা 2090151)6907ও সংবেগ | বলবান্ ও ক্ষিপ্রগতি অশ্ব যেরূপ ধাবনকালে গতি- 
সংস্কার ঘুক্ত হইয়া শীত্ব অভীষ্ট দেশে যাঁর সেইরূপ বৈরাগ্যাদির সংস্কারঘুক্ত সাধক উন্মুজবীধ্য হইয়া 
সাধন কার্ধ্যে নিরন্তর ব্যাপৃত হওত উন্নতির দিকে সংবেগে অগ্রসর হইলে তাহাদিগকে তীব্রসংবেগী 
বলা যাঁয়। বিষয়ে বিরক্তি হইয়া “আমি লীগ্র সাধন করিয়া কৃতকৃত্য হইব”- এইরূপ তাবে সহিত 
সাঁধনে অগ্রসর হওয়াই সংবেগ | শ্বাপদসুল বনে চলিতে চলিতে সন্ধ্যা হইয়া গেলে, বন পার 
ইওয়ার জন্য পথিকের যেরূপ ভায়যুক্ত তবরাভাব হয়, সংসারারণ্য হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য সেটরূপ 
স্বরাই যোগীনেয় সংবেগ। 



সমাধিপাদ | ২২২৩ হুত্র। ৫৫ 

মৃহ্মধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ততোহপি বিশেষঃ|| ২২ ॥ 
ভাষ্যম্। মৃতৃতীত্রঃ, মধ্যতীত্রং, অধিমাত্রতীত্র ইতি, ততোইপি বিশেষঃ, তছিশেষাৎ 

সৃদ্তীব্রসংবেগন্তাসন্নঃ, ততো! মধ্যতীব্রসংবেগন্ঠাসন্নতরঃ, তন্মাদধিমাত্রতীব্রসংবেগন্াধিমাতোপার়স্ত 
আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ সমাধিফলঞ্চেতি ॥ ২২ ॥ 

২২। মৃহ্ত্ব মধ্যত্ব ও অধিমাত্রত্ব হেতু (তীত্রসংবেগ-সম্পন্নদিগের মধ্যেও ) বিশেষ 
আছে। স্ু 

ভাব্যানুবাদ--তাহার মধ্যে মৃদ্তীব্র, মধ্যতীত্র ও অধিমাত্রতীত্র এই বিশেষ। সেই 
বিশেষ-হেতু মৃদুতীব্রসংবেগশালীর আঁসম্স, এবং মধ্যতীব্র-সংবেগশালীর আসনুভর এবং অধিমাত্র- 
উপায়াবলম্বনকারীর (১) সমাধির এবং তাহাঁর ফলের লাভ আসন্নতম হয়। 

টীকা। ২২। (১) অধিমাব্রোপীয়_অধিকপ্রমাণক উপায়, ইহ। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন। 
অর্থাৎ সাত্িকী শ্রদ্ধ। বা যে শ্রদ্ধ! কেবল সমাধি সাধনের মুখ্য উপাঞ্নে প্রতিষিত, তাহা সমাঁধিসাধনের 
অধিমাত্রোপাঁয়। বীধ্যও সেইরূপ। অন্যবিষয় ত্যাগ করিধ! যাহা কেবল চিত্ত-চ্্্য সম্পাদনে 
আরন্ধ তাহ! অধিমাত্োপাযরূপ বীধ্য। তত্ব ও ঈশ্বর স্থৃতি অধিমাত্র স্মৃতি। সবীজের মধ্যে 
সম্প্রজ্ঞাত ও নিবর্বাজের মধ্যে অসম্শ্র্তাত অধিমাত্র। সমাধির মুখ্যফল কৈবল্যলাভের ইহারা 
অধিমাত্রোপায় । 

ভাষ্যম্। কিমেতন্মীদেবাসম্গতমঃ সমাধির্ভবতি, অথাস্ত লাভে ভবতি অস্টোৎপি 
কশ্চিুপায়ো ন বেতি--- 

ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা ॥ ২৩ ॥ 
প্রণিধানাদ্ ভক্তিবিশেষাদ আবর্জিত ঈশ্বরক্তমনুগৃহাতি অভিধ্যানমাত্রেণ, তদভিধ্যানাদপি 

যোগিন আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ ফলং চ ভব্তীতি ॥২৩॥ 

ভাষ্যাঙ্গুবাদ--ইহ! হইতেই (গ্রহীতৃ-গ্রহণাঁদি বিষয়ে সমাপন্ন হইবাঈী জন্ঠ তীব্র সংবেগ সম্পন্ন 
হইলেই ) কি সমাধি আসন্ন হয়? অথবা ইহার লাভের অন্য উপায় আছে? 

২৩। ঈশ্বর-প্রণিধান হইতেও সমাধি আসন্ন হয়। হু 
প্রণিধান ছারা! অর্থাৎ তক্তি বিশেষের ঘার| (১) আবর্জিত বা অভিমুখীকৃত হইয়া ঈশ্বর 

অভিধ্যানের ঘবারা সেই যোঁগীর প্রতি অনুগ্রহ করেন। তাহার অভিধ্যান (২) হইতেও যোগীর 
সমাধি ও তাহার ফল কৈবল্যলাভ আসন্ন হয়। 

টীকা । ২৩। (১) পূর্বে গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রহ এই ব্রিবিধ পদার্থের ধ্যানে চিত্বকে 
একাগ্র করিয়াঃএকা গ্রভূমিক সম্প্রজ্ভাত যোগসাধনের উপদেশ করা হইগ্নাছে। তত্যতীত চিত্তকে 
একাগ্রভূমিক বা! স্থিতিপ্রাণ্ড করার অন্ত যে উপায় আছে তাহ! অতঃপর বল! যাইতেছে । প্রণিধান- 
ভক্তিবিশেব। আত্মমধ্যে অর্থাৎ হৃদয়ের অস্তরতম প্রদেশে, বক্ষ্যমাণ-লক্ষণক ঈশ্বরের] সত্ব! অন্ভুভব- 
পূর্বক তীঁহাতেই আত্মনিবেদন পূর্বক নিশ্চিন্ত থাকা! এই ভক্তির হ্বরপ। সমক্ড কার্য হেই হযসথ 
ঈশ্বরের ঘারা প্রেরিত হইয়া করিতেছি। এইরূপ অহরহঃ সর্বক্ষণ অনুভব করার নাম ঈশ্বরে 



৫৬ পাতগজল দর্পন | 

সর্ববন্মারণ। তাহার ছার! &ঁ ভক্তি সাধিত হয়। শ্রাস্ বলেন-”"কামতোইকামতো বাপি 
বৎকরোমি শুভাশুভম্। তৎ সর্ব ত্বরি সন্যন্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহম্” ॥ 

২৩। (২) অভিধ্যান। ভক্তির দ্বারা অভিমুখ হইয়! ঈশ্বর সম্যক্শরণাগত ভক্তেয় প্রতি 
যে ইচ্ছা! করেন “ইহার অভিমত বিষয় সিদ্ধ হউক” তাহাই অভিধ্যান। ঈশ্বর অবশ্য ভীরের 
পরমকল্যাঁণ মোক্ষের জন্তই অভিধ্যান করিবেন নচেৎ মায়াময় সাংসারিক সুখের সিদ্ধিবিষয়ে তাহার 
অভিধ্যান হওয়া সম্ভবপরনহে এবং তাহার নিকট তাহা প্রার্থনা কর! তাহার স্বরূপ ও পরমার্থ 
বিষয়ে অজ্ঞত| মাত্র। বিশেষত সাংসারিক সুখ প্রীয়ই কিছু ন! কিছু পরপীড়া হইতে উৎপন্ন হয়। 
সাংসারিক মুখছুঃখ, কর্ম হইতে উদ্ভুত হয়। ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ কর্থ হইতে ঈশ্বরের আভিমুখ্য 
লাভ হুয়া তান্ুগ্রহে পারমাধিক বিশেষজ্ঞান লাভ হয়, ইহ! ভান্কারের অভিমত। কিঞ্চ 
মুক্তপুরুষধ্যানের সায় ঈশ্বরধ্যানি করিলে স্বাভাবিক নিরমেও চিত্ত সমাঁধিলাভ করিতে পারে। সমাধি 
হইতে প্রজ্ঞা লাত পূর্ধ্বক তাদৃশ যোগীর পরমার্থ সিদ্ধ হয়। ইহাতে ঈশ্বরের অতিধ্যানের অপেক্ষা 
নাই। আর যে যোগীরা ঈশ্বরে সর্ববসমর্পণ করিয়া তাঁহা হইতেই প্রজ্ঞা লাভ করিতে পর্ধ্যবসিত-বুদ্ধি 
তীহারাই ঈশ্বরের অভিধ্যান বলে উপকৃত হন। ইহ! বিবেচ্য। 

অতিধ্যান অর্থে অভিমুখে ধ্যান এইরূপ অর্থও হয়। তাদৃশ ধ্যানের দ্বারা অভিমুখ হইয়! ঈশ্বর 
অন্থুপ্রহ করেন এবং এরূপ ধ্যান হইতেও ( তদভিধ্যানাৎ ) সমাঁধিসিদ্ধি হয়। উপনিধদে এই অর্থে 
অভিধ্যান শব প্রযুক্ত আছে। 

ভাম্তুম। অথ প্রধান-পুরুঘ-ব্যতিরিক্তঃ কোহয়মীশ্বরো নামেতি ?-» 

ক্লেশ-কন্ধ্বিপাকাশয়ৈরপরাধুঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥ 
অবিষ্ঠাদয়ঃ ক্রেশাঁঃ, কুশলাকুশলানি কর্মীণি, তৎফলং বিপাঁকঃ, তদনুগুণা বাসন! আশয়াঃ। 

তে চ মনসি বর্তমানাঃং পুরুষে ব্যপদিশ্তান্তে সহি তৎফলস্ত ভোক্েতি, ধখ! জয়ঃ পরাজয়ো বা 
যোদ্ধ্যু বর্তমানঃ স্বামিনি ব্যপদিস্ততে। যৌহনেন তোগেন অপরাহৃষ্ট স পুরবিশেষ ঈশ্বরঃ | 
কৈবল্যং প্রাপ্তান্তহি সম্তি চ বহবঃ কেবলিনঃ, তে হি ত্রীণি বন্ধনাঁনি ছিত্ব। কৈবল্যং প্রাপ্তাঃ, 
ঈশ্বরস্ত চ ততসন্বন্ধো৷ ন ভূতো ন ভাবী, যথা মুক্তন্ত পূর্ব্বা বন্ধকোটিঃ প্রজ্ঞারতে নৈবমীশ্বরন্ত, 
যথা বু! প্রককতিলীনস্ত উত্তর! বন্ধকোটিঃ সম্ভাব্তে নৈবদীশ্বর্ত, স তু সদৈব মুক্তঃ সদৈবেশ্বর 
ইতি। যোখসৌ প্রকইসবেপাদানাদীশ্বরস্ত শাশ্বীতিক উৎকর্ধঃ স কিং সনিমিত্ঃ? আহোশ্ি- 
নির্নিমিত্ত ইতি? তন্ত শাস্্ং নিমিত্তং। শান্ত্ং পুনঃ কিন্লিমিতং ? প্রক্টসত্বনিমিত্বম্। . এতয়োঃ 
মিলিনাগা বর্তমানয়োরনাদিঃ সম্বন্ধঃ। এতন্মাৎ এতত্ভবতি সদৈবেশ্বরঃ সদৈব মুক্ত 

| ০ 
তচ্চ তন্ঠৈশ্বধ্যং সাম্যাতিশরবিনিমুক্তং, ন. তাবদ্ পরশ্্্যাত্তরেণ তদতিশয্যতে, ধদেবাঁতিশরি 

স্তাৎ তদেব তত স্তাৎ, তক্মাৎ যত্র কাঠীপ্রাপ্তি রৈশবরধযন্ত স ঈশ্বরঃ | ন চ তৎসমানমৈশ্ব্যমন্তি, কম্মাৎ 
গোস্বব্যরোরেকস্মিন্ ুগপৎ কামিতের্থে নবমিদমন্ত পুরাপমিদদন্ত ইত্যেকস্ত লিদ্ধৌ৷ ইতরন্ত প্রাকাম্য- 
বিঘাতাদুনত্বং প্রসক্তং ঘয়োশ্চ তুল্যগোধু'গপৎ কামিতার্ঘপ্রাপ্ডিাক্যর্থন্ত বিরুত্ত্বাৎ। তন্মাৎ বন্ত 
সাঁফ্যাতিশগবিনিধু ক্মৈশব্্যং স ঈশ্বরঃ, স চ পুরুষবিশেষ ইতি ॥২৪| 



সমাধিপাদ। ২৪ সুত্র। ৫৭ 

ভাব্যান্থুবাদ-_ প্রধান ও পুরুষ হইতে ব্যতিরিক্ত সেই ঈশ্বর কে (১)? 
২৪। ক্রেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয়ের দ্বারা অপরামৃষ্ট পুরুষবিশেষই ঈশ্বর । ্থ 
রেশ অবিষ্ঠাদি ; পুণ্য ও পাপ কর্ম অর্থাৎ কর্মের সংস্কার ; কর্মের ফলই বিপাক ; আর সেই 

বিপাঁকের অনুরূপ (অর্থাৎ কোন এক বিপাক অন্থুভূত হইলে সেই অন্ুভূতি-জাঁত সুতরাং সেই 
বিপাকের অন্থরূপ ) বাসনা! সকল আশঘ। ইহারা? মনে বর্তমান থাকিয়া পুরুবে ব্যপদিষ্ট হয়, 
( তাহাতে ) পুরুষ সেই ফলের ভোক্ত্বরূপ হন। যেমন জয় বা পরাজয বোদ্ধুসৈনিক সকলে 
বর্তমান থাকিয়া, সৈম্তস্বামীতে ব্যপদিষ্ট হয, সেইরূপ । যিনি এই ভোগের ( ভোক্তৃভাবের ) দ্বারা 
অপরামৃষ্ট ( অস্পৃষ্ট ব1৷ অসংযুক্ত ) সেই পুরুষবিশেষ ঈশ্বর । কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এরূপ, অনেক 
কেবলী পুরুষ আছেন। হারা ত্রিবিধ বন্ধন (২) ছেদ করিয়! কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঈশ্বরের 
সেই সম্বন্ধ ভূতকালে ছিল না ভবিষ্যৎকালেও হইবে না। যেমন মুক্তপুরুষের পূর্বববন্ধকোটি (৩) 
জান! যায, ঈশ্বরের সেরূপ নহে। প্রক্কতিণীনের উত্তরবন্ধ-কোটির সম্ভাবনা আছে, ঈশ্বরের সেরূপ 
নাই ; তিনি সদাই মুক্ত, সদাঈ ঈশ্বর । ঈশ্বরেব যে এই প্ররকষ্ট-বুদ্ধি-সত্বোপাদান হেতু (৪) শার্বতিক 
উৎকর্ষ, তাহা কি সনিমিত্ত ( সপগ্রমাণক ) অথবা নিনিমিত্তক ( নিশ্রমাণক )? তাহার শাস্্ই নিমিত্ত 
বাঁ প্রমাণ। শান আবাব কি প্রমাণক? প্রকুষ্ট সত্বপ্রমাণক | ঈশ্বরসত্বে (চিত্তে) বর্তমান এই 
শীস্্ এবং উৎকর্ষের অনাদি সম্বন্ধ (৫)। ইহা! হইতে ( অর্থাৎ উপরোক্ত যুক্তি সকল হইতে) লিঙ্ক 
হইতেছে-_তিনি সদাই ঈশ্বর ও সদাই যুক্ত। 

তাহার শরশ্বধ্য সাম্য ও অতিশয শন্ট । (কিরপে? তাহা স্পষ্ট করিয়৷ বলিতেছেন ) যাহা অন্ত 
কাহারও খশ্ব্যেব দ্বারা অতিক্রান্ত হইবার নহে, যাহা সর্বাপেক্ষা মহৎ রশ্বধ্য এবং যে এরর্থধয 
নিরতিশয় তাহাই ঈশ্বরের । সেই কারণ যে পুকষে পরশ্বয্যের কাষ্ঠাপ্রাপ্তি হইয়াছে, তিনিই ঈশ্বর । 
তার পরশ্বর্যের সমতুল্য আব এ্রশ্বধ্য নাই, কেনন! (সমান এশ্বধ্যশালী ছুই পুরুষ থাকিলে ) 
18 একই সমধে যদি “ইহ! নূতন হউক” ও “ইহা পুরাণ হউক” এরূপ 
বিপরীত কামন! করেন, তাহা হইলে একের কামনা সিদ্ধ হইলে, অপরের প্রাকাম্যহানি প্রযুক্ত 
নানতা হইবে; এবং উভয়ে তুলষবধ্যশালী হইলে বিরুদ্ধত্বহেতু কাহারও কামিত অর্থের 
প্রাপ্তি হইবে না। সেই কারণ (৩) ধাহার, এশ্বধ্য সাম্যাতিশযশৃন্, তিনিই ঈশ্বর, কিধ 
তিনি পুরুষবিশেষ । 

টাকা। ২৪। (১) ঈশ্বর যে প্রধানতত্ব ও পুরুষতত্ নহেন, তাহা বিশেষরূপে জানা উচিত। 
ঈশ্বরও প্রধানপুরুষ-নির্মিত। তিনি পুরুষবিশেষ এবং তাহার প্রশ্বরিক উপাধি প্রারৃত। বস্তত 
পুরুষোপদৃষ্ট যে প্রাকৃত উপাধি অনাদিকাল হুইতে নিরতিশয় উৎকর্ষসম্পন্ন ( সর্ববজ্ঞত। ও 
সর্বশক্তি-যুক্ত ), তাহাই এশ্বরিক উপাধি। পরমার্থসাধনেচ্ছু যোগীরা! কেবল তাদৃশ নির্মল স্যায্য 
ধষ্বরিক আদর্শে স্থিতথী হইয়া ততপ্রণিধান-পরায়ণ হন। ২৪ তরে ঈশ্বরের স্তায্য লক্ষণ, ২৫ সুত্রে 
প্রমাণ ও ২৬ সুত্রে বিবরণ কর! হইয়াছে । 

২৪। (২) প্রান্তিক, বৈকারিক ও দাক্ষিণ এই ত্রিবিধ বন্ধন। প্রকৃতিলীনদের প্রাকৃতিক 
বন্ধন। বিদেহলীনদের বৈকারিক বন্ধন, কারণ তীহার! মুলা প্রক্কৃতি পধ্যস্ত যাইতে পারেন না; 
তাহাদের চিত্ত উথিত হইলে প্ররুতি-বিকারেই পধ্যবসিত থাকে। দক্ষিণাদিনিপ্পান্ত যজ্ঞাদি় দ্বার! 
ইহামুত্রবিষয়ভাগীদের দাক্ষিণ বন্ধন। 

২৪। -(৩) যেমন কপিলাদ্দি খষি পূর্বে বন্ধ ছিলেন পরে মুক্ত হইলেন জান! যায় বা কোনও 
প্রক্ৃতিলীন অধুনা মুক্তবৎ আছেন, কিন্তু পরে ব্যক্ত উপাধি লইয় এশ্বধ্যসংযোগে বন্ধ হইবেন জান] 

এ 
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যায়, ঈশ্বরের সেইরূপ বন্ধন নাই ও হইবে না। ভূত ও ভাবী যতকাঁল আমরা চিন্তা করিতে পারি 
তাহাতে যে পুরুষের ভূত ও ভাবী বন্ধন জানিতে পারি ন৷ তিনিই ঈশ্বর। 

২৪। (৪) প্রকৃষ্ট বা সর্ববাপেক্ষ। উত্তম অর্থাৎ নিরতিশয়-উৎকর্ষযুক্ত । অনাদি বিবেক- 
খ্যাতিহেতু অনাদি সর্ধ্বজ্ঞতা ও সর্বভাঁবাধিষ্ঠাতৃত্ব-ুক্ত সত্বোপাদান বা উপাধিযোগ। অনুমান 
দ্বারা ঈশ্বরের সতত! মাত্র নিশ্চা হয়, কিন্তু কল্পের আদিতে জ্ঞানধর্ম-প্রকাঁশাদি তৎসদ্বস্থীয় বিশেষ 
জ্ঞান শাস্ত্র হইতে হয়। কপিলার্দি খধিগণ মোক্ষধর্মের আদিম উপদেষ্টা । শ্রুতি আছে-_“খধিং 
প্রস্থতং কপিলং যস্তগগ্রে জ্ঞানৈ ধিভর্তি” ইত্যাদি অর্থাৎ কপিলর্ষিও ঈশ্বরের নিকট জ্ঞান লাভ করেন। 
খধিগণ হইতেই শান্থ ( অবপ্ত মোক্ষশাস্ত্ই এখানে মুখ্যত গ্রাহ্ ) স্ত্বরাং শাস্ত্রও মূলত ঈশ্বর হইতে। 
এই সর্গপরম্পর! অনাদি বলিয়া “ঈশ্বর হইতে শাস্ত্র ( মোক্ষবিষ্ঠ| ) ও শাস্ত্র হইতে ঈশ্বর জ্ঞান” এই 
নিমিন্তপরম্পরাও অনাদি । 

২৪|। (৫) ঈশ্বরচিত্তে বর্তমান যে উৎকর্ষ বা অনাদি-মুক্তত| সার্কজ্ঞ্য প্রভৃতি এবং সেই 
উৎকর্ষ-মূলক যে মোক্ষশান্ত্, তাহাদের নিমিত্ত-নৈমিত্তিক সম্বন্ধ অনাদি। অর্থাৎ অনাদিমুক্ত 
ঈশ্বরও যেমন আছেন, অনাদি মোক্ষশাস্ত্রও সেইরূপ আছে। আপত্তি হইতে পারে এরূপ অনেক 
শান্ত আছে যাহ! সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের দ্বারা কৃত হওয়! দুরের কথা, পরস্ত তাঁহাদের কর্তা বুদ্ধিমান ও 
সচ্চরিত্র ব্যক্তিও নহেন। তাহা সত্য; তজ্জন্ত কেব্ল মোক্ষবিদ্ভাই শাস্ত্রশব্দবাচ্য কর! সঙ্গত। 
প্রচলিত শাস্ত্র সকল সেই মোক্ষবিদ্ধা অবলম্বনে রচিত। 

২৪। (৬) অর্থাৎ_অনেক রশ্বধ্যসম্পন্ন পুরুষ আছেন ; ঈশ্বরও তাঁদৃশ, কিন্তু ঈশ্বরের তুল্য 
ব৷ তদধিক এশ্বধ্যশালী পুরুষ থাকিলে ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ হয় না সেই কারণ ধাহার এশ্বধ্য নিরতিশয়ত্বহেতু 
সাম্যাতিশরশৃন্য তিনিই ঈশ্বরপদবাচ্য। 

কিঞ্চ-_ 

তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজমূ ॥ ২৫॥। 
ভাষ্যমৃ। যদিদম অতীতানাগত প্রত্যুৎপন্জপ্রত্যেক-সমুচ্চয়াতীন্রিয়গ্রহণমন্পং বনু, ইতি 

সর্ববজ্ঞবীজং, এতদ্ধি বদ্ধমানং যত্র নিরতিশরং স সর্বজ্ঞঃ। অগ্ডি কাষ্ঠাপ্রাপ্ডিঃ সর্ব্বজ্ঞবীজন্য, 

সাতিশযত্বাৎ, পরিমাণবদিতি, যত্র কাষ্ঠাপ্রান্তিঃ জানস্ত স সর্বজ্ঞঃ স চ পুরুষবিশেষ ইতি, 
সামান্তমাত্রোপসংহাঁরে কৃতোপক্ষয়মন্থমানং ন বিশেষ-প্রতিপত্তৌ সমর্থম্ ইতি তন্ত সংজ্ঞাদি- 
বিশেষ-প্রতিপত্তিরাগমতঃ পর্যন্বেস্যা।  তস্তাত্মান্গ্রহাভাবেহপি তভূতা্্গ্রহঃ প্রয়োজনম্ জ্ঞান- 
ধর্মোপদেশেন কল্পপ্রলয়মহা প্রলয়েষু সংসারিণঃ পুরুষান্ উদ্ধরিস্যামীতি। তথা চোক্তম্ “আদি- 
বিদ্বান্ নির্্ার্থচিত্ত মধিষ্ঠায় কারুণ্যাদ্ ভগবান্ পরমধিরামুরয়ে জিজ্ঞাস- 
মানায় তত্ত্রং প্রোবাচ”। ইতি ॥২৫॥, র 

২৫। কিঞ্চ “তীহাতে সর্বজ্ঞবীজ নিরতিশযত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে ।” হু 
ভাস্তান্ুবাদ-_অতীত, অনাগত ও বর্তমান ইহাদের প্রত্যেক ও সমষ্টিরপে বর্তমান অর্থাৎ 

অতীতাদি কোনও একটা বিষয় বা! একত্র বন বিষয়-সকলের যে ( কোন জীবে ) অল্প, (কোন জীবে 
বা) অধিক অতীন্দ্রি়জ্ঞান দেখ! যায়, তাহাই (১) সর্বজ্ঞবীজ অর্থাৎ সার্বজ্যের অমুমাপক | 
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এই (অল্প, বহু, বহুতর ইত্যেঝ্প্রকারে ) জ্ঞান বদ্ধমান হইয়৷ যে পুরুষে নিরতিশবত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছে, তিনিই সর্ববজ্ঞ। ( এ বিষরের ম্যায় এইরূপ )-- 

সর্বজ্ঞ বীজ কাষ্ট। প্রাপ্ত ( ব। নিরতিশর ) হইগ্নাছে। 
সাতিশরত্ব হেতু ; ( অর্থাৎ ক্রমশঃ বর্ধমান্ত্ব হেতু ) 
পরিমাণের ন্যায় ; ( অর্থাৎ পরিমাণ যেমন ক্রমশঃ বর্ধমান হওয়াতে নিরতিশর, তথ্বং ) 
যে পুরুষে তাহার কাষ্ঠাপ্রান্তি হইয়াছে তিনিই সর্বজ্ঞ, আর তিনি পুরুষবিশেষ। 
( সর্ববন্ত পুরুৰ আছেন, এনপ) সামান্তের নিশ্চয়মাত্র করিয়াই অনুমানের কাধ্য পর্ধ্যবসিত 

হয়, তাহ বিশেধ-জ্ঞান-জননে সমর্থ নহে। অতএব ঈশ্বরের সংজ্ঞাদি বিশেষ জ্ঞান আগম 
হইতে জ্ঞাতব্য । তাহার স্বোপকারের প্রয়োজন ন| থাকিলেও “কল্পপ্রলয় মহাপ্রলয় সকলে 
জ্ঞান-ধর্শের উপদেশঘার। সংসারী পুরুষ সকলকে উদ্ধার করিব” এইরূপ জীবানুগ্রহ তাহার 
প্রবৃত্তির প্রয়োজন (২)। এবিষষে ( পঞ্চশিখাচার্যের দ্বারা) ইহা কথিত হইয়াছে-_-“আদি- 
বিদ্বান ভগবান্ পরমর্ধি কপিল কারুণাবশত নির্্মাণ-চিত্তাধিষঠানপূর্ববক জিজ্ঞাসমান আস্মরিকে তন্ত্র বা 
সাংখ্যশান্ত্র বলিয়াছিলেন”। 

টাকা । ২৫। (১) ইহাতে ঈশ্বর-সিদ্ধির অনুমানপ্রণালী কথিত হইয়াছে। তাহা! বিশদ 
করিয়। উক্ত হইতেছে । 

(ক) যদি কোন অমেয় পদার্থকে অংশত বা খগ্রূপে গ্রহণ করা যায়, তবে সেই অংশ সকল 
অসংখ্য হইবে। অর্থাৎ অমেষ « মেয়-অসংখ্য। 

যেমন অমেঘ কালকে যদি মেষ ঘণ্টায় ভাগ কর| যাঁয় তবে অসংখ্য ঘণ্টা পাঁওয়! যাইবে । 

(খ) যদি কোন অনেয় পদার্থের ভাগসকল সাতিশরী বা ক্রমশঃ বিবর্দমানরূপে গ্রহণ করা যায় 
তবে শেষে তাহা! এক নিরতিশর বৃহৎ পদার্থ হইবে। অর্থাৎ তাহা অপেক্ষ! বৃহত্তর পদার্থ আর 
ধারণার যোগ্য হইবে ন|। তাহাই নিরতিশয় মহত্ব । অতএব-_ 

মেয় ভাগ * অসংখ্য -নিরতিশয় | অর্থাৎ__অসংখ্য সান্ত পদার্থ-নিরতিশয় বৃহৎ । 
যেমন পরিমাণের অংশ সকলকে একহাতি, একক্রোশ, ৮০০৭ ক্রোশ ইত্যাদিরূপ ব্্ধমান করিয়া 

যদ্দি গ্রহণ কর! যায়, তবে শেষে এরূপ বৃহৎ পরিমাণে উপনীত হুইঢ্েতে হইবে যে, যাহা! অপেক্ষা 
বৃহত্তর পরিমাণ ধারণাযোগ্য নহে; তাহাই নিরতিশয় বৃহৎ পরিমাণ। 

(গ) আমাদের জ্ঞানশক্তির মূল উপাদান যে প্রকৃতি তাহা অমেগ পদার্থ। নান! জীবে 
অল্প, অধিক, তদধিক ইত্যাপদিরূপে যে জ্ঞান শক্তি দেখ। যায় তাহাত্র' সেই অনেয় প্রধানেৰ খগ্ড-রূপ। 

(ক) অনুসারে অমেয় পদার্থের খণ্ড-রূপ-সকল অসংখ্য হইবে £ সুতরাং জানশক্তি সকল 
অর্থাৎ জীব সকল অসংখ্য । 

(ঘ) ক্রিমি হইতে মানব পর্যন্ত যে জ্ঞান শক্তি, তাহা ক্রমশঃ উৎকর্ষত প্রাপ্ত * সুতরাং তাহা 
সাতিশয় | 

কিন্ত ( খ) অনুসারে যে সকল সাঁতিশর় পদার্থের উপাদান অমেম্ন তাহার! শেষে নিরতিশয় হয়। 
সাতিশর জ্ঞান-শক্তি সকলের কারণ অমেন্ন। (যাহা অপেক্ষা বড় আছে তাহ! সাতিশক্ক )। 

* জ্ঞান-শক্তিসকল ব্রিগুণাত্মক । সত্বের আধিক্য তাহাদের উতকর্ষের কারণ। 'গুধদংযৌগের 
অসংখ্য ভেদ হইতে পারে। সন্ত্বের ক্রমিক আধিক্যই জ্ঞানশক্তি সমুহের ক্রমিক উৎকর্ষরূ্প 
সাতিশয়ত্বের মূলকারণ। 
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অতএব তাহার! শেষে নিরতিশয়ত্ব প্রাপ্ত হইবে। (যাহা অপেক্ষা বড় নাই তাহা 
নিরতিশয় )। 

($) সেই নিরতিশয় জ্ঞানশক্তি বাহার তিনিই ঈশ্বর। 
ত্র ও ভাঁষ্যকারের সম্মত এই অনুমানের দ্বারা ঈশ্বর সম্বন্ধে সামান্ জ্ঞান অর্থাৎ তাদৃশ 

পুরুষ যে আছেন. ইহ| মাত্র নিশ্চয় হয়। 'আগম হইতে অর্থাৎ যে ব্যক্তিরা তাহার প্রণিধান 
হইতে তাহার ব্ষিয় বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন তাহাদের বাক্য হইতে, ঈশ্বরের সংজ্ঞাদি- 
বিশেষ জ্ঞাতব্য । 

২৫। (২) সাধারণ মনুষ্যোর চিত্ত পূর্ব-সংস্কারবশে অবশীভূতভাঁবে নিরন্তর প্রবর্তিত হইয়৷ 
থাকে। তাহাকে নিবৃত্ত করিবার ইচ্ছা করিলে তাহ! নিবৃত্ত হয় নাঁ। বিবেকসিদ্ধ যোগী যখন 
সর্ববসংস্কারকে নাশ করিয়া! চিত্তকে সম্যক্ নিরদ্ধ করিতে পারেন, তখন তিনি যদ্দি কোন 
প্রয়োজনে “এতকাল নিরুদ্ধ থাঁকিব” এরূপ সঙ্বল্প পূর্বক চিত্তনিরোধ করেন, তবে ঠিক ততকাল 
পরে তাহার নিরোধক্ষয় হইয়! চিত্ত ব্যক্ত হইবে *। তখন যে চিত্ত উঠিবে তাহার প্রবৃত্তির 
হেতুভৃত আর অবিষ্ঠামূলক সংস্কার না থাকাতে সাধারণের স্ার অবশতাবে উঠিবে না, পরস্ত তাহা 
যোগীর ইষ্টভাবে বিদ্যামুলক হইয়। উঠিবে। যোগী সেই চিত্তের কাধ্যের দারা বদ্ধ হন না। কারণ 
তাহ যেমন ইচ্ছানাঁত্রে উঠে তেমনি ইচ্ছামান্রে বোগী তাহা৷ বিলীন করিতে পাঁরেন। যেমন নট রাম 
সাঁজিলে তাহার “আমি রাম” এরপ ভ্রান্তি হয না, সেইরূপ। ঈদৃশ চিত্তকে নিম্মীণচিত্ত বলে। অবশ্ঠ 
যে কৃতকাধ্য যোগী “আমি অনন্ত কালের জন্য প্রশান্ত হইব” এরূপ সঙ্কল্পূর্বক নিরুদ্ধ হন, তাহার 
আর নির্মীণচিত্ত হইবার সম্ভাঁবনা নাই । 

মুক্তপুরুষগণও এতাদৃশ নির্মাণচিত্বের দ্বার কাধ্য করিতে পারেন, ইহা সাংখ্য শাস্ত্রে 
সিদ্ধান্ত। ভাঘ্কার পঞ্চশিখ খধির বচন উদ্ধত করিয়া ইহা! প্রমাণ করিয়াছেন। শ্বরও 
তাদৃশ নির্মাণচিত্তের দ্বারা ভীবান্গগ্রহ করেন। “ঈশ্বর মুক্ত পুরুষ হইলেও কিরাপে ভূতান্তগ্রহ 
করেন” এই শঙ্কা ইহা দ্বার নিরাকৃত হইল। নির্মাীণচিত্ত কোনও প্রয়োজনে যোগীরা বিকাশ 
করেন। “সংসারী জীবকে সংসারবন্ধন হইতে জ্ঞানধর্ম্োপদেশের দ্বার মুক্ত করিব” এরূপ 
জীবানুগ্রহই এ্রশ্বরিক নির্শীণচিত্ত বিকাশের প্রয়োজক। কক্পপ্রলয়ে ও মহাগ্রলয়ে যে ভগবান্ 
এরূপ নির্মীণচিত্ত করেন ইহ| ভাষ্যকারের মত। সুতরাং ধাহারা কেবলমাত্র ঈশ্বর হইতে 
জ্ঞানধর্দ্মলাভে পর্ধ্যবসিতবুদ্ধি, তাহার| প্রলয়কালে তাহ! লাভ করিবেন। কিন্ত ঈশ্বরপ্রণিধানাদি- 
উপায়ে চিত্তকে সমাহিত করিয়। প্রচলিত মোক্ষবিগ্ঠার দ্বারা ধাহার। পারদর্শী হইতে ইচ্ছু, তীহাদের 
কালনিয়ম নাই। 

সাঁংখানত্রে “ঈশ্বরাসিদ্বো:” এনং যোগে ঈশ্বর-বিষয়ক সুত্র পাঠ করিয়া একটি ভ্রান্ত ধারণা 
এদেশে চলিয়া! আসিতেছে । অনেকেই মনে করেন যোগ সেশ্বর সাংখ্য। ইহা সাঁংখ্যের 
প্রতিপক্ষদের আবিষ্কাত্ব । 

বস্তত জগতের উপাদ্ানভূত ও (দ্র রূপ ) নিমিতৃভূত তত্ব সকলের মধ্যে যে ঈশ্বর নাই, ইহা 
সাঁংখ্য প্রতিপাঁদন করেন। যৌগেরও অবিকল তাহা মত। প্রধান ও পুরুষ হইতে সমস্ত জগৎ 
হইয়াছে) কোন মুক্ত পুরুষের ইচ্ছা যে জগতের মূল উপাদান ও নিমিত্তকারণ নহে ইহাতে সাংখ্য 
ও যোগ একমতণ যোগস্থত্রে ও ভাষ্যে কুত্রাপি এপ নাই যে, “মুক্ত ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই জগৎ 

* যেমন কাল অতি প্রাতে উঠিব” এরপ দু সঙ্কল্পূর্্বক রাত্রে ঘুমাইলে ত্বশে অতি প্রত্যুষে 
নিদ্রা হয়, তন্বৎ। (মিশ্র)। 
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হইয়্াছে”। ত্রহ্গাণ্ডের অধিপতি হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি ব! জন্ত-ঈশ্বর, সাখ্যসম্মত বটে। কিন্ত 
তিনি প্রকৃতিসডূত ইচ্ছার দ্বার! ব্রদ্ধাণ্ডের রচয়িতা । মুল উপাদানের আটা নহেন। এই বিশ্ব 
প্রকৃতি ও পুরুষ-সন্ভৃত, ইহা সাংখ্য ও যোগের সিদ্ধান্ত। সাংখ্য যেসমন্ত যুক্তি দিয়া জগৎবর্তা 
মুক্তপুরুষ ঈশ্বর নিরাস করেন, যোগের ঈশ্বর তন্দার। নিরস্ত হন না। বরং সাংখ্যের দিক্ 
হইতেও যোগের ঈশ্বর সিদ্ধ হয়, তাহা যথ।__ 

প্রধান ও পুরুষ অনাদি। 
সুতরাং প্রধান ও পুরুষ হইতে যে যে প্রকার বস্ত হইতে পারে তাহারা ও অনাদি। 
অতএব যেমন বদ্ধপুরুষ অনাদি কাল হইতে আছে মুক্তপুরুষ সেইরূপ অনাদি কাল 

হইতে আছেন। 
সর্ববকালেই যে মুক্তপুরুষ নিরতিশয্ন উৎকর্ষ-সম্পন্ন এবং ঘিনি নির্ীণচিত্তরূপ-বিষ্থাযুক্ত হইয়া 

ভূতানগুগ্রহ করেন তিনিই ঈশ্বর | 
অতএব নিরতিশয় উৎকর্ষ সম্পন্ন অনাদি-মুক্ত পুরুষ থাক! সাংখ্য-দৃষ্টিতে ন্ঠায্য। এবং মুক্ত 

পুরুষেরাও যে নির্াণচিত্ডের দারা ভূতান্ুগ্রহ করেন, তাহা ভাম্যকার সাংখ্যের বচন উদ্ধৃত করিয়া 
দেখাইয়াছেন। অতএব “সাঁংখ্যযোগৌ পৃথগ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ। একং সাংখ্যঞ্চ বোগঞ্চ 
বঃ পশ্ঠতি স পশ্ঠযতি”% (গীতা) 

অনাদিমুক্ত পুরুষ নিত্যকাল-যাঁবৎ প্রলয়কালে জ্ঞানধম্ম উপদেশ করিতে থাঁকিবেন- যোগ- 
সম্প্রদায়ে এই যে মত প্রচলিত ছিল তাহাতে অনেকের সংশয় হয়। যদিচ ইহ| যৌগের অতি 
অনাবশ্তক বিষয়ে সংশয় তথাপি ইহা! বিচাঁধ্য। এই সংশর যত সহজ বলিয়া মনে হয় প্রকৃতপক্ষে 
উহা তত সহজ নহে। সংশয়কর্তীর প্রশ্নই সদোঁষ। যাহাকে কেহ অনাদি-অনন্তকাঁল মনে করে 
তাহা কাধ্যত তাহার নিকট সাদি-সাস্ত এবং সর্বদাই তাহা সেইরপই থাঁকিবে। অতএব 
শঙ্ককের প্ররুত প্রশ্ন-_-“এতাবৎ অবচ্ছিন্ন কালে কোনও মুক্ত পুরুষ জ্ঞানধর্ম প্রকাশ করিয়া 
জীবান্ুগ্রহ করেন কিনা”__এইরূপই হইবে। অনবচ্ছিন্ন কাল ধাঁরণ। করিতে না৷ পারিলেও 
তাহা ধারণাযোগ্য মনে করিয়! এরপ প্রশ্ন বা শঙ্কা শঙ্কক করিয়া থাকেন। সুতরাং তাদৃশ অসম্ভবকে 
সম্ভব ধরিয়া! লইয়া প্রশ্ন করিলে প্রশ্নেরই দৌষ বলিয়! উত্তর দিতে হইবে । 

অবচ্ছিন্নকালে কোনও মুক্ত পুরুষ জীবানুগ্রহ যে করিতে পারেন ইহাতে কাহারও 
আপত্তি হইতে পারে না, কিঞ্চ ইহা! আগমের বিষর, দর্শনের বিধর নহে। ভাঘ্যকার ইহার 
সম্তাব্যতাই দ্েখাইয়াছেন, ঘটনীয়ত! দেখান নাই, বরং কল্পপ্রলর-নহাপ্রলর পধ্যন্ত অপেক্ষা করিতে 
হইবে এরূপ বলাতে উহার প্রয়োজনীয়ত! যে অতি অল্পই ইহ! প্রকারান্তরে বলিয়াছেন। 

আরও এক বিষয় দ্রষ্টব্য। বাহার ত্রিকাঁলবিৎ, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান তাহারা 
ভবিষ্যুংকে বর্তমানই দেখেন এবং সেই বর্তমান তাহাদের ব্যবহাধ্যও হয়। তাহাতে তিনি 
এর'প কারণ স্বেচ্ছায় সংযোগ করিতে পারেন বা সেই ভবিষ্যৎ কাঁরণ-কাধ্য শআ্োত এরূপ 
নিয়মিত করিয়া দিতে পারেন যে পরে তাহার ঈশিতৃত্ব ন। থাঁকিলেও যখন সেই ভবিষ্যৎ 
কাহারও নিকট বর্তমান হইবে তখন সেই নিরদ্ধিত কারণ-কার্ধের ফলই সে দেখিবে। যেমন কেহ 
এক গৃহনির্মীণ করিয়! মৃত হইলেও পরের লোকেরা সেই গৃহে বাসাঁদি করিতে পারে” সেইরূপ 
সর্বশক্ত ত্রিকালবিৎ, তাহার নিকট বর্তমানব্ যে কোনও ভবিধ্যৎ কালের ঘটনায় অর্থাৎ “ঈদৃশ 
ভীবের বিবেকজ্ঞান অন্তরে প্রন্ফুট হউক*__এরূপভাবে কারণকাধ্য শোতকে নিয়মিত করিয়৷ দিতে 
পারেন যন্থারা তাদৃশ জীবের সেই কালে সেই কারণকাধ্যের নিয়মনে স্বতই বিবেক প্রশ্ছুট হইবে। 
তুমি যে অবচ্ছিন্ন কালকে অনাদি-অনন্ত মনে কর ও ব্ল তাঁহাঁতে ইহা সম্ভব হইলে সর্ববকালেই 
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ইহ! সম্ভব বলিতে হইবে । যোগসম্প্রদায়ের আগমে ইহার উল্লেখ থাকাতে এইরূপে ইহার সম্ভাব্যতা 
বুঝিতে হইবে। কাধ্যকালে বাহার উহাতে আস্থা জন্মিবে তিনি এ উপায়ে বিবেকলাভ করিবেন। 
অন্তে প্রকৃত দার্শনিক উপায়ে লাভ করিয়া থাকেন। ঈশ্বরপ্রণিধানে স্বাভাবিক নিরমে সমাধি 
ও বিবেকলাভ যে কাধ্যকর উপাঁয় তাহাই দর্শনের প্রতিপাগ্ধ ও তাহাই সুত্রকার প্রতিপাদ্দিত 
করিয়াছেন । 

এবিষয়ে এই সব কথা ম্মা্ঘা, যথা--১। (সগ্ুণ বা! নিুণ) ঈশ্বর হইতে বিবেকজ্ঞানই লভ্য, 
অন্য কিছু নে । ২। ধাহারা ঈশ্বরের নিকট হইতেই বা প্রাগুক্ত ধশ নিরমনের ছ্বারাই উহা! লাভ 
করিতে ইচ্ছু তীহারাই উহ। লাভ করিবেন এবং কেবল তাহাদের জন্যই এরূপ এঁশ নিরনমন ব্যবস্থাপিত 
হইতে পারে। ব্রহ্ধাণ্ডে এরূপ অধিকারী অল্পই আছেন, অধিকাংশ অধিকারীরা স্বাভাবিক নিয়মেই 
যোগের দ্বার বিবেক লাভ করিয়া থাকেন। ৩। লোকের দৃশ্ঠভূত হইয়া ঈশ্বরকে বিবেক প্রকাশ 
করিতে হয় না, কিন্তু যোগীর হৃদয়ে উহা! তাঁহার উপযুক্ত অলৌকিক নিয়মেই প্রকট হর। ৪ | যেমন 
সর্ববকালে মুক্ত পুরুষ আঁছেন বলিয়া অনাদিমুক্ত ঈশ্বর স্বীকার করা হয়, তাদৃশ মুক্ত পুরুষ বনু 
হইলেও যেমন তাহাদের পৃথজ্ঞাবধারণের উপায় নাই বলিয়া এক অনাদিমুক্ত পুরুষ ব্্লাঁ হয়, 
সেইরূপ সর্ধকালেই এরূপ কোনও এঁশ নিয়মন থাকিতে পারে যন্বার! পুরুষাস্তর হইতে বিবেক- 
লাভেচ্ছু সাঁধকের হৃদয়ে বিবেকজ্ঞান প্রন্ফুটিত হইবে। ৫। অবশ্ত সাধকের উহাতে উপযোগিতা 
চাঁই নচেৎ সকলের পক্ষেই উহু! প্রাপ্য হইবে ও সকলেরই সংস্থতির উচ্ছেদ্দ হইবে, তাহা যখন হয় 
নাই তখন কেবল উপযোগী সাঁধকেরই উহা! হইবে। সেই উপযোগিতা ঈশ্বর-সমাঁপন্নতা ব্যতীত 
আর কিছু হইতে পাঁরে না। অবশ্ত তাহার জন্য যমাঁদি আবশ্তক এবং সমাধিও আবগ্তক, কেবল 
অপেক্ষিত বিবেকই এরূপ এঁশ নিয়মনে লাভ হইবে-যদি সাধক তাবন্মাত্রেই পধ্যবসিতবুদ্ধি 
থাকেন। 

ঈশ্বর সম্বন্ধে আরও বিবরণ “সাঁংখ্যের ঈশ্বর” প্রকরণে দ্রষ্টব্য । 

সু এষঃ 

পূর্বেষামপি গুরু? কালেনানবচ্ছেদাৎ || ২৬ ॥ 
ভাষ্যমূ। পূর্বে হি গুরবঃ কালেন অবচ্ছেগ্ান্তে, যত্রীবচ্ছেদার্থেন কীলে। নোপাঁবর্ততে 

স্ এষ পূর্বেরষামপি গুরুঃ। যথা অন্ত সর্গন্তাদৌ প্রকর্ষগত্যা সি্ধস্তথ| অতিক্রান্তসর্গাদিঘপি 
প্রত্যেতব্যঃ ॥ ২৬॥ 

২৬। তিনি, (কপিলাদি) “পূর্ব পূর্ব গুরুগণেরও গুরু, কারণ তাহার পশ্ধ্য-প্রাপ্তি 
কালাবচ্ছিন্ন নহে। সু 

ভাস্তানুবাদ--পূর্বেকার (জ্ঞানধর্ম্মোপদেষ্টা, মুক্ত, সুতরাং এরশ্বধ্যপ্রাপ্ত কপিলাদি ) 
গুরুগণ কালের দ্বার অবচ্ছিন্ন (১), ধাহার ঈশ্বরতার অবচ্ছেনকারী কাল প্রাপ্ত হওয়৷ যা না, তিনি 
ূর্ধবগুরুগণেরও গুরু । (২) যেমন বর্তমান সর্গের আদিতে তিনি উৎকর্ষপ্রাপ্ত হইয়৷ অবস্থিত, তেমনি 
অতিক্রান্ত সর্গসকলের আদিতেও তিনি সেইব্ূপ ; ইহা জ্ঞাতব্য । (৩) 

টীক।। ২৬। (১), (২), (৩) ২৪ সথত্রের (৩), (৪), (৫) টীকা প্রষটব্য। 



সমাধিপাদ। ২৭ নুত্র। ৬৩ 

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ || ২৭ ॥ 

ভাষ্যম্। বাচ্য ঈশ্বরঃ প্রণবস্য। কিমম্ত সন্কেতরৃতং বাচ্যবাচকত্বমূ, অথ প্রদীপ- 
প্রকাশবদবস্থিতমিতি। স্থিতোহস্ত বাচযন্ত বাঁচকেন সহ সন্বন্ধঃ। সঙ্কেতস্ত্ ঈশ্বরত্ত স্থিতমেবার্থ- 
মভিনয়তি, যথ! অবস্থিত; পিতাপুত্রয়োঃ সম্বন্ধ: সন্কেতেনাবগ্যোত্যতে অয়মস্য পিত৷ অযমস্য পুত্র 
ইতি। সর্গীন্তরেঘপি বাচ্যবাঁচকশক্তপেক্ষস্তঘৈব সন্কেতঃ ক্রিয়তে, সম্প্রতিপত্তিনিত্যতয়৷ নিত্যঃ 
শবধার্থসন্বন্ধ ইত্যাগমিনঃ প্রতিজানতে ॥২৭॥ 

২৭। তাহার বাঁচক প্রণব বা ওম্ শর্দ। সু 
ভাষ্যান্কুবাদ-_প্রণবের বাঁচ্য ঈশ্বর । এই বাচ্য-বাঁচকত্ব কি সংকেতকৃত, অথবা প্রদীপ- 

প্রকাশের স্তাঁয় অবস্থিত ?-_-এই বাচ্যবাচক সম্বন্ধ অবস্থিত আছে। পরস্ত ঈশ্বরের স্কেত সেই 
অবস্থিত বিষয়কেই অভিনয় বা প্রকাশ করে। যেমন পিতাপুত্রের সম্বন্ধ অবস্থিত আছে, আর তাহা 
সন্কেতের ছারা প্রকাশিত করা যাঁর যে “ইনি এ"র পিতা, ইনি এ'র পুত্র”, সেইরপ। অন্তান্ঠ (১) 
সর্গ সকলেও সেইরূপ ( এই সর্গের স্ঠায় কোন শব্দের দ্বারা অথবা! প্রণবের দ্বার! ) বাঁচ্যবাচিক-শক্তি- 
সাপেক্ষ সঞ্চেত কৃত হয়। সম্প্রতিপত্তির নিত্যত্বহেতু শব্দার্থের সম্বন্ধ নিত্য (২) ইহা আগমবেতারা 
বলেন। 

টীক।। ২৭। (১) কতক পদার্থ এরূপ আছে যাহাদের নাম কোন এক পদ বা শবের দ্বারা 
সন্কেত করা হয় কিন্তু সেই নাম ন| থাকিলে সেই পদার্থ-জ্ঞানের কোন ক্ষতি হয় না। আর অন্য 
কতক পদার্থ এরূপ আছে, যাহার! কেবল শব্দময় চিন্তার দ্বার বুদ্ধ হয়। তাহাদেরও নাম সঙ্কেত 
করা হয়, কিন্তু সেই নামের অর্থ__তদ্বিষয়ক সমস্ত শব্দময চিন্তা । প্রথম জাতীয় উদাহরণ চৈত্র, 
মৈত্র ইত্যাদি। চৈত্রার্দি নাম ন| থাকিলেও তত্ব মনুষ্যবোধের কিছু ক্ষতি হয় না। দ্বিতীয় প্রকার 
পদার্থের উদ্দাহরণ_-পিতা, পুত্র ইত্যার্দি। "পুত্র বাহা হইতে উৎপন্ন হয়” ইত্যাদি কতকগুলি 
শব্দময় চিন্ত! পিতা” শব্দের অর্থ। “চৈত্রের পিতা মৈত্র” এস্থলে চৈত্র বলিলে মাত্র চৈত্রনামা মনুব্ের 
জ্ঞান হইবে। “চৈত্র” এই নাম ন জানিরা, তাহাকে দেখিলেও এঁ জ্ঞান হইবে। কিঞচ পূর্ব 
চৈত্রকে “চৈত্র” এই নামের দ্বার! ম্মরণজ্ঞানার? কর! যাঁয়। অথবা তাহ নাম ভুলিয়। গেলেও 
তাহাকে ম্মরণ কর! বার ও ম্মরণারূঢ় রাখা যাঁয়। কিন্তু চৈত্র ও মেত্রের যাহা সম্বন্ধ অর্থাৎ পিতা 
শব্দের যাহা অর্থ, তাহা! কোন শব্ধ ব্যতীত ভাবন| করা যায় না। কারণ শব্ব-স্পর্শীদি-ব্যবসায়কে 
বাঁচক শব্ধ ব্যতিরেকেও ভাবন! কর! বার, কিন্ত অধিকাংশ স্থলে চিন্তারূপ অন্ুব্যবসায় শব্বব্তীত (বা 
অন্ত সঙ্কেত ব্যতীত ) ভাঁবন! কর! সাধ্য নহে। পিতা-শব্দার্থ সেইরূপ চিস্তার ফল বলিয়া! তাহাঁও, 
শব ব্যতিরেকে ভাঁবন। করা সাধ্য নহে। বস্তত পিতা ও পিতৃশব্দার্থ, প্রদীপ ও প্রকাশের 
্যায়। প্রদীপ থাকিলেই যেমন প্রকাঁশ, পিতা বলিলেই সেইরূপ (জ্ঞাত-সক্কেত ব্যক্তির নিকট ) 
পিতৃ-শব্দার্থ মনে প্রকাশ হয়। শব্দময় চিত্ত! ব| তাহার এক শাবক সঙ্কেত ব্যতিরেকে ওরূপ অর্থ 
মনে প্রকাশ হয় ন|। 

ঈশ্বরপদার্থও সেইরূপ শব্ধময় চিস্তা। কতক গুলি শঙ্ধীব/চ্য পদার্থ কল্পন|! না করিলে 
ঈশ্বরের বোধ হয় না। ঈশ্বর সম্বন্বীয় সেই যে সমস্ত শব্ময় চিন্তা (বাচক শবের সহিত যে 
চিন্তা অবিনাভাবী ), তাহা ওম্ শবের দ্বারা সঙ্কেত কর! হইয়াছে । উক্তরূপ শব্দ ও অর্থের 
সম্বন্ধ অবিনাতাবী হইলেও একই শব্দের সহিত একই অর্থের সম্বন্ধ নিত্য হইতে পারে না, 
কারণ মানবের! ইচ্ছান্ুসারে সঙ্কেত করিয়! থাকে। অনেক নূতন ধাতুপ্রত্যত্ন-যোগে নিষ্মিত ব| 
অন্রূপ শব্দের দ্বার! নূতন সঙ্কেত করিতে দেখা যায়। তবে টীকাকারদের মতে ওম্ শব্দ ধে কেবল 



৬৪ পাতঞ্জল দর্শন । 

এই সর্গে ই ঈশ্বরবাচকরপে সঙ্কেত করা হইয়াছে, তাহা নহে। পূর্ব সর্গেও রূপ সন্কেতে ওম্ শব 
ব্যবহৃত ছিল। ইহ সর্গে সর্বজ্ঞ অথব| জাতিম্মর পুরুষদের দ্বারা পুনশ্চ এ সন্কেত প্রবর্তিত হইয়াছে। 
ভাষ্যকাঁরেরও ইহ! সম্মত হইতে পাঁরে। আর্য শান্মে ওম্ শব্দের এরূপ আদর থাঁকিবাঁর বিশিষ্ট 
কারণ এই যে, প্রণবের দ্বারা যেরূপ চিত্তস্থ্ধ্য হয় সেরূপ আর কোনও শৰের দ্বারা হয় না। 

ব্যঞ্জনবর্ণ সকল একতাঁন ভাবে উচ্চারণ কর! যায় না4 স্বরবর্ণ সকলই একতান ভাবে উচ্চারণ 
করা ঘাঁয়। কিন্তু তাহাতে অনেক বাঁকৃশক্তির ব্যয় হয়। কেবল ওষ্কার অপেক্ষাকৃত সহজে 
উচ্চারিত হয়। আর অইন্থনাসিক ম্কার একতান ভাবে ও অতি অল্প প্রযত্ে উচ্চারিত হয়। 
ইহা প্রশ্বাসের সহিত একতান ভাবে বরহ্নরন্ধের ( নাসা ছিত্রের মূল বা! 199017817% ) সামান্য 
পরতে উচ্চারিত হয়। এই জন্য চিন্তকে একতান করিবার পক্ষে ওম্ শব্ধের অতি উপযোগিতা 
'আছে। বস্তুত এই শব্ধ মনে মনে উচ্চারিত হইলে ক হইতে মর্ডিফ্ষের দিকে এক প্রযত্ব যাঁর 
(যাহাকে কৌশলে যোগী ধ্যানের দিকে লাগাঁন ) কিন্তু মুখের কোন প্রমত্ব হয় না। একতান 
শব্দের উচ্চারণ ব্যতীত প্রথমে চিত্তের একতানত৷ বা ধ্যান আয়ত্ত হয় না। প্রণব তদিষয়ে 
সর্বথ৷ উপকারী । সোহহম্ শব্ষও বস্তত ও-কার এবং মূ-কীর ভাবে প্রধানত উচ্চারিত হয়। 
তজ্জন্য উহাও উত্তম ও পরমার্থ-ব্যঞ্জক মন্্। 

যৌগিযাজ্ঞবন্ক্যে আছে “অদৃষ্টবিগ্রহো দেবে! ভাবগ্রাহে! মনোমরঃ। তত্তো্কারঃ ম্থৃতে৷ নাম 
তেনাহৃতঃ প্রমীদতি” ॥ শ্রুতি 'ওক্কার সম্বন্ধে বলেন “এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠ মেতদালম্বনং পরম” 
অর্থাৎ পরমার্থসাঁধনের আঁলম্বনের মধ্যে গ্রণবই শ্রেষ্ঠ ও পরম আলম্বন। 

২৭। (২) সম্প্রতিপত্তি- সদৃশ বাবহাঁর পরম্পর!। তাহার নিতাত্বহেতু শববার্থের সম্ন্ধও নিত্য । 
ইহার অর্থ এরূপ নহে যে “ঘটশব্ব ও তাহার অর্থ (বিষয় ) এতছ্ভয়ের সম্বন্ধ নিত্য। কারণ 
পূর্বেই ব্লা হইয়াছে যে একই অর্থ পুরুষের ইচ্ছানুসারে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের দ্বারা সন্কেতীকৃত হইতে 
পারে। ৩১৭ সু । ২ (জ) টীকা দ্রষ্টব্য । 

কিন্তু যে সব অর্থ শব্দময় চিন্তার দ্বারা বোধগম্য হয়, তাঁহাঁদের সহিত কোন না কোন বাঁচক শবের 
সম্বন্ধ থাক৷ অব্্যন্তাবী। ভাষ্যের “শব” এই শব্ধের অর্থ “কোন এক শব্ধ” । গোঘটাঁদি কোন বিশেষ 
নামের সহিত যে তদের সম্বন্ধ নিত্য এই মত যুক্ত নহে। “করা/ ও “0০” এই ক্রিয়াবাচক শবের 
বাঁচকের ভেদ আছে ও কালক্রমে ভেদ হইয়৷ যাইতে পারে কিস্তু করা” ও “৫০ পদের যাহা অর্থ 
তাহা কক ধাতুর সমার্থক কোন শব্ধ বা সঞ্ষেত ব্যতীত বুদ্ধ হুইবাঁর উপাঁ নাই। এইরূপেই 
সন্কেতভৃত শবের এবং অর্থের সম্বন্ধ অবিনাভাবী। আর সম্প্রতিপত্ির নিত্যত্ব হেতু অর্থাৎ “যতদিন 
মন ছিল ও থাকিবে ততদিন তাহা শবের দারা বাঁচ্য পদার্থের বোধ করিয়াছে ও করিবে” মনের 
এই একইরূপে ব্যবহার করা স্বভাবটা, পরম্পরাক্রমে নিত্য বলিয়া, শবার্থের সম্বন্ধ নিত্য। 
অবশ্ ইহা কৃটস্থ নিত্যের উদাহরণ নহে। ইহাকে প্রবাহ নিত্য বলা যায়। 

ধাহার বলেন অনাদি-পরম্পরাক্রমে ঘটাদি শখ শ্ব স্ব অর্থে সিদ্ধবৎ ব্যবহৃত হইয়া 
আসিতেছে বলিয়া! শব্দার্থের সন্বন্ধ নিত্য এবং “সম্প্রতিপত্তি” শব্ধের দ্বারা প্ররূপ অর্থ প্রতিপাদন 
করেন, তাহাদের পক্ষ ন্যায়সঙ্গত নহে। 
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ভ্ভাষ্যম্। বিজ্ঞাতবাচ্যবাচকত্বস্ত যোগিনঃ-- 

তজ্জপতৃবর্থভাবনম্ || ২৮ ॥ 
প্রণবন্ত জপঃ প্রণবাঁভিধেযস্ত চ ঈশ্বরস্ত ভাবনা । তদন্ত যোগিনঃ প্রণবং জপতঃ প্রণবার্থধ 

তাঁবয়তশ্চিত্তম্ একাগ্রং সম্পদ্চতে ; তথাচোক্তদ্ “স্বাধ্যায়াদ্ তযোগমাপীত তযোগাৎ 
খ্বাধ্যায়মামনেত €ক্বাধ্যায়মাসতভে )। স্বাধ্যায়যোগসম্পত্্যা পরমায্স। 

প্রকাশতে” ইতি ॥ ২৮॥ 

ভাষ্যান্ুবাদ-_বাচ্য-বাঁচকত্ব বিজ্ঞাত হইয়া! ধোগী-_ 
২৮। তাহার জপ ও তাহার অর্থ ভাবনা করিবেন । স্থ 

প্রণবের জপ আর তাহার অভিধেয় ঈশ্বরের ভাবনা । এইরূপ প্রণবজপনশীল ও প্রণবার্থ- 
ভাবনশীল বোগীর চিত্ত একাগ্র হয় (১)। এ ব্ষিয়ে ইহা! উক্ত হইয়াছে, “স্বাধ্যায় হইতে যোগার 
হইবে এবং যোগ হইতে আবার স্বাধ্যায়ের উৎকর্ষ সাধন করিবে, স্বাধ্যায় ও যোগ সম্পত্তির 
দ্বারা পরমাত্ম! প্রকাশিত হন” । (২) 

টাকা । ২৮। (১) ঈশ্বরত্বের অর্থ ধারণ। করিবার জন্য যে সব শব্ময় চিন্তা করিতে হয়, 
তাহা সব ওম্ শবের ঘারা সঙ্কেত করা হইয়াছে। ন্ুুতরাং ওম্ শবের প্ররুত সঙ্কেত মনে থাকিলে 
ঈশ্বরবিষ়ক ভাব মনে প্রকাশিত হয। যখন ওম্ শব্ধ উচ্চারণমাত্র মনে ঈশ্বর-শব্দার্থ সমাক্ 
প্রকাশ হয়, তখন প্রকৃত সঙ্কেত বা বাচ্যবাঁচক-সন্বন্ধের জ্ঞান হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সাধকদের 
সাবধানে প্রথমে এই ব।চ্য বাঁচক ভাব মনে উঠান অভ্যাস করিতে হয়। ওম্ শব জপ ও তাহার 
অর্থ ভাবনা করিতে করিতে উহা অভ্যস্ত হয। পরে সহজত প্রণবের এবং তদর্থের প্রতিপত্তি 
( সিদ্ধব জ্ঞান ) চিত্তে উঠিতে থাকিলে প্রকষ্ট প্রণিধান হয় | 

গ্রহণতন্ব ও গ্রহীভৃতত্ত আমাদের আত্মভাবের অঙ্গভূত, সুতরাং তাহারা অনুভূত বা সাক্ষাৎকৃত 
হইতে পারে। তজ্জন্ত প্রথমত শাব্দিক চিন্তা তাহাদের উপলব্ির হেতু হইলেও, শবশৃচ্তাবেও 
তাহাদের ভাবনা হইতে পারে। নিব্বিতর্ক ও নির্বিচার ধ্যান সেইরূপ । কিন্তু আত্মভাবের বহিভূতি 
ঈশ্বরের ভাবনা! শব্বব্যতীত হইতে পারে ন৷। আর সেই ভাঁবনাও কেবল কতকগুলি গুণবাচী বাক্যের 
চিন্তা মাত্র অর্থাৎ যিনি ক্রেশশূন্য, থিনি কর্মশূন্ত ইত্যাদি । কিন্ত সেই “ধিনিকে ধারণ। করিতে গেবে_ 
তাহাতে চিত্ত স্থির করিতে গেলে__ওরূপ নানাত্বের চিন্তা! কর! সেই ধ্যানের অন্গুকূল নহে। 

কিন্তু যাহা আমর! ধারণা করিতে পাঁর-_বাহা এক সত্তারূপে অনুভব করিতে পারি-_তাহা 
গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ এই তিন জাতীর তত্বের অন্তর্গত হইবেই হইবে। অর্থাৎ তাহ! রূপরদাদি- 
রূপে বা বুদ্ধি-অহঙ্কারাদিরূপে (বুদ্ধি আদি গ্রহণতত্বের ধারণ। করিতে হইলে অবশ্য অতি স্থির 
ধ্যানিবিশেষ চাই ) ধারণ! করিতে হইবেই ভইবে। তন্মধ্যে বাহভাবে ধারণা করিতে গেলে রূপাদি- 
যুক্ত-ভাবে এবং আত্মভাবের অঙ্গরূপে অর্থাৎ অন্ত্যামিরূপে ধারণাঁ করিতে গেলে বুদ্ধ্যাদিরূপে 
ধারণা কর! ব্যতীত গত্যন্তর নাই । 

অতএব ঈশ্বরকে বাহ্য ভাবে ধারণা করিতে হইলে রূপাঁদিযুক্তরুপে ধারণ! করা যুক্ত। যোগের 
প্রথমাধিকারীরা সেইরূপই করিয়া থাকেন। শাস্্ও বলেন “বোগারস্তে মূর্তহরিমমুর্তমথ চিন্তয়েৎ” | 

আর বুদধ্যাদির! আত্মভাবস্বরূপেই অনুভূত হয়, অর্থাৎ নিজের বুদ্ধ্যার্দি ব্যতীত অন্তের বুদ্ধি 
আমর! সাক্ষাৎ অনুভব করিতে পারি নী। অতএব আত্মভাবে ঈশ্বরকে ধারথা করিতে 
হইলে “লোহহং, এইভাবে ধারণা করিতে হইবে। শাস্মও বলেন “বঃ সর্বসৃতচিত্তজ্ঞো ষচ্চ 
সরববহ্বদিস্থিতঃ। যশ্ট সর্বান্তরে জ্ঞেযঃ সোহহমন্ীতি চিন্তয়েৎ” ॥ লিঙ্গপুরাণেও যোগনর্শরোক্ত 



৬৬ পাতঞজল দর্শন । 

ঈশ্বরভাবন| বিষয়ে এইরূপ আছে-_“শভ্তোঃ প্রণববাচ্যন্ত ভাবনা! তজ্জপাদপি। আশু সিদ্ধি; পর! 
গ্রাপা! ভবত্যেব ন সংশরঃ॥ একং ব্রঙ্গময়ং ধ্যায়েৎ সর্বং বিপ্র চরাচরম্। চরাচরবিভাগঞ্চ 
ত্জেদহুমিতি স্মরন” ॥ শ্রুতিও বলেন-_“তমাত্মস্থং যেহম্থপ্ত্তি ধীরা স্তেবাং শীস্তিঃ শাস্বতী 
নেতং:রঘাম্ঠ। 

কার্যত ঈশ্বর-প্রণিধান করিতে হইলে হৃদয়ের * মধ্যে করিতে হয়। প্রথমাধিকারী ধাহারা 
মূর্ত-ঈশ্বর প্রণিধান সহজ বোধ করেন, তাহাদিগকে হৃদয়ে জ্যোতির্্য পরশ্বরিক রূপ কল্পনা! করিতে 
ভয় । মুক্ত পুরুষ যেরূপ স্থিরচিত্ত ও পরমপনে স্থিতিহেতু প্রসন্নবদন, সেইরূপ স্বীয় ধ্যেয় মুত্তিকে 
চিন্তা করিয়৷ তন্মধ্যে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে স্থিত ধ্যান করিতে হয়! প্রণবজপের ছার নিজেকে 
ঈশ্বর প্রতীকস্থ, স্থির, নিশ্চিন্ত, প্রসন্ন, এইরূপ ম্মরণ করিতে হয়। 1 

* বক্ষের অভ্যন্তরে যে প্রদেশে ভালবাঁসা বা! সৌমনস্ত হইলে সুখময় বোধ হয়, এবং 
ছুঃখভয়াদি হইলে বিষাদময় বোধ হয় সেই প্রদেশই হৃদয়। বস্তত অনুভব অন্ুদরণ করিয়া 
হৃদয় প্রদেশ স্থির করিতে হয়। স্নাযু, রক্ত, মাংসার্দি বিচার করিয়! হৃদয়পুগুরীক স্থির করিতে 
গেলে তত ফল লাভ হয় না। হৃদয়ে রাগাদি মানস ভাবের প্রতিফলন (বা 759%. ৪০102) 
হয়। সেই প্রতিফলিত ভাব আমর! হৃদয় স্থানে অনুভব করিতে পারি, কিন্তু চিত্তবৃত্তি কোন্ 
স্থানে হয়, তাহা অনুভব করিতে পারি না। এজন্ত হর প্রদেশে ধ্যান করিয়া বোধয়িতায় 
যাওয়া স্বুকর । 

পরস্ধ হৃদয় প্রদেশই হিক অশ্মিতার কেন্ত্র। মন্ডিষ্ক টৈত্তিক কেন্দ্র বটে, কিন্ত কিছুক্ষণ 
চিত্তবৃত্তি রোধ করিলে, বোঁধ হয় যেন আমিত্ব হৃদয়ে নামিয়া আসিতেছে । হৃদয়প্রদেশে ধ্য।নের 
দ্বার! সুক্ষ অশ্মিতার উপলব্ধি করিয়া, হুক্ধারাক্রমে মন্ডিফ্ষের অন্তরতম প্রদেশে যাইতে পারিলে 
অশ্মিতার নুক্্মতম কেন্দ্র পাওয়া যাঁয়। তখন হৃদয় ও মস্তিফ এক হইয়। যায়| 

+ “মনস। কল্লিতা মুক্তিঃ নৃণাং চেন্সোক্ষসাধনী। স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাঁজানো মানবস্তথা ॥ 
( মহাঁনির্ব্বাণতন্ত্রম ১৪১১৮ ) ইত্যার্দি কথা বলিয়৷ কেহ কেহ ইহাতে আপত্তি উত্থাপিত করিতে 
পারেন। অন্য কেহ সাকার-নিরাঁকারবাঁদের প্রসঙ্গও করিতে পারেন। ততুত্তরে বক্তব্য এই যে 
শাস্মমতে ভগন্ুত্তির ধ্যান মোক্ষদায়ী নহে, কিন্তু মোক্ষের উপায় যে চিত্তস্থৈধ্য তাহাঁরই তাহা 
প্রথম সাধন । 

নিরাকারবাদীর! যে অনন্ত, নিরাকার ইত্যাদি পদ বলেন, তাহাতে মনে কিছু ধারণা হয় না। 
অনন্ত বলিলে মনে কোন এক দ্রব্যের অস্তের ধারণা হইবে এবং “তাহা যাহার নাই” এই বাক্য-জনিত 
বৈকল্পিক বৌধ হইবে। পরন্ত চিত্ত তখন ঈশ্বরে থাঁকিবে না, কিন্তু সেই কল্পিত "অন্ত এবং 
“তাহা যাহার নাই' এই শববাবলীতেই চিত্ত সঞ্চরণ করিবে। সুতরাং নিরাকাঁরবাদী ও মুক্তিধ্যারী 
ইহাদের উভয়ের চিত্তই কল্পিত ভাবনায় বিচরণ করে। অতএব নিরাকারবাদীর বিশিষ্টতা কি? 
নিরাকারবাদী হয়ত বলিবেন ঈশ্বর ধারণার যোগ্য পদার্থ নন, সুতরাং তৎসম্বন্ধে কোনও ধারণা 
না! হওয়াই ভাল। তাঁহাকে প্রার্থনা” করিলে তিনি দয়া করিবেন। ইহাতে জিজ্তান্তা, মুর্তিধ্যায়ীকে 
কি ঈশ্বর দয়ার অযোগ্য বিবেচন। করিবেন? সেও ত” ঈশ্বরকে প্রার্থনা” করে। অধিকস্ত 
সে কার্ণবিশেষে ( ঈশ্বরে সংস্থা লাভের জন্য ) তাঁহার মূর্তি কল্পন৷ করিয়া! ধ্যান করে। তাহাতেই 
কি সে তাহার কপার বহিভূ্ত হইয়া যাইবে? ঈশ্বর কি তাহার সে মনোভাবটুকু বুঝিবেন ন|? 
কোন কোন নিরাঁকারবাদী মনে করেন নরলোকে ঈশ্বর লাভ হয় না, মরিলে পর প্রেত আত্ম! 
ঈশ্বরকে লাভ করে। ইহা অপেক্ষা অধুক্ত কল্প! নাই। কারণ প্রেত আত্মা কি ও তাহা কিরূপ 
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ইহার অভ্যাসের দ্বারা যখন চিত্ত কথঞ্চিৎ স্থির, নিশ্চিন্ত এবং প্রশ্থরিকভাবে স্থিতি করিতে 
সমর্থ হইবে তখন হৃদয়ে স্বচ্ছ, শুভ্র, অসীমবৎ আকাশ ধারণা করিতে হয়। সেই আফাশমধ্যে 
সর্বব্যাপী ঈশ্বরের সত! আছে জানিয়। তাহাতে আমিত্বকে ওতপ্রোতভাবে স্থিত ( আমিই সেই 
হার্দীকাশস্থ ঈশ্বরে স্থিত ) ধ্যান করিতে হয়। হার্দাকাশস্থ ঈশ্বর-চিত্তে নিজের চিত্কে মিলিত 
করিয়া নিশ্চিন্ত, সঙকল্শূন্য, তৃপ্ত ভাবে অবস্থান অভ্যাস করিতে হয়। একটি শ্রতিতে এই প্রণালী 
সুন্দররূপে বরধিত হইয়াছে । তাহা যথা “প্রণবো ধনু শরে! হাত্ম! ব্রহ্ম ততলক্ষ্যমূচ্যতে। 
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ে! তবেৎ” ॥ অর্থাৎ ব্রহ্ম বা হার্দাকাশস্থ ঈশ্বর লক্ষ্যসরূপ; প্রণব 
ধনুসরূপ ; আর আত্ম। বা অহংভাব শরসরূপ। অপ্রমত্ত ব1৷ সদ! স্থৃতিযুক্ত হইয়া, সেই ব্রহ্গ-লক্ষ্যে 
আত্মশরকে প্রবিষ্ট করিয়া তন্ময় করিতে হয়। অর্থাৎ ওম্ পদের দ্বারা “আমিই হার্দাকাশস্থ ঈশ্বরে 
স্থিত” এইরূপ ভাব স্মরণ করিয়। ধ্যান করিতে হয়। 

এই ধ্যনি অভ্যস্ত হইলে সাঁধক ধ্যানকালে হৃদয়ে আনন্দ অন্তভব করেন। তখন ঈশ্বরে 
স্থিতিজাত সেই আনন্দময় বৌধই “আমি' এইরূপ ম্মরণ করিয়! গ্রহণতত্বে যাইতে হয়। কিঞ্চ 
অতি স্থির ও প্রসন্ন-চিত্তে স্বচিত্তকে ক্রেশশৃন্য (অর্থাৎ নিরুদ্ধ) ও স্বর্পস্থ ভাবে অর্থাৎ এম্বরিক 
তাঁবে তাবিত করিতে হয়। ইহা! সাঁবধানত৷ পূর্বক দীর্ঘকাল নিরস্তর ও সসংকারে অভ্যাস করিলে 
ঈশ্বর-প্রণিধানের প্রকৃত ফল যে প্রত্যকৃচেতনাধিগম তাহা৷ লাভ ( পরস্থত্র দ্রষ্টব্য ) হয়। 

ঈশ্বর-বাচক প্রণব (প্রণবের অন্য অর্থও আছে) জপ করিতে হইলে “ও'কারকে অল্লকাল- 
ব্যাপী-ভাবে এবং “ম্” কারকে প্লুত বা দীর্ঘ ও একতান-ভাবে উচ্চারণ করিতে হয়। অবশ্য 
্ষুট স্বরে উচ্চারণ অপেক্ষ| সম্পূর্ণ মনে মনে উচ্চারণ করাই উত্তম। যে জপে বাগণিস্রিয় 
কিছুমাত্রও কম্পিত ন| হয় তাহাই উত্তম জপ। আর একপ্রকার উত্তম জপ আছে, যাহা 

ঈশ্বর লাভ করিবে তাহা জানিবার বিন্দুমাত্রও উপায় নাই। বর্তমান মন-বুদ্ধি দিয়া যদি প্রেত 
আত্মা বুঝা যাঁয় তবে তাহা কখনও অনন্ত ঈশ্বরের ধারণা করিতে পারিবে না। কেহ কেহ কল্পনা 
করেন, ঈশ্বর অনন্ত, “প্রেত আত্মা পরলোঁকে ক্রমশঃ ঈশ্বরের দিকে অর্থাৎ অনন্ত উন্নতির দিকে 
অগ্রসর হইতে থাকিবে, সে উন্নতির শেষ নাই। ইহা! অন্ধকারে টিল মারা । উন্নতি কি? অন্ত 
উন্নতিই বা! কি? ও তাহ! কিরূপে হবে, সে সব ন! জানিলে উহা! ভিত্তিশৃন্ত কল্পনা মাত্র হইবে 
উন্নতি অনন্ত হইলে অর্থাৎ সম্মুখে যদি অনন্ত গন্তব্য পথ থাকে তাহা হইলে যে সেই পথে যাইৰে 
তাহাকে চিরকালই হতাশ হইতে হইবে, সে কখনই পথের শেষে যাইতে পারিবে ন|। 
তছুত্তরে সাকারবাদী যে বলেন “ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্, ভক্তের জন্ত স্থল রূপ গ্রহণ কর! তাহার 
অনায়াস-সাধ্য, সুতরাং তিনি একান্ত ভক্তকে স্থলরূপেই দর্শন দিবেন” এই কথা অধিকতর 
নিরাকারবাদী বলিতে পারেন ঈশ্বরের অনন্ত আদি বিশেষণের যথার্থ ধারণ! হয় ন৷ বটে, কিঞ্চ 
চিন্ত! কালে চিত্ত রূপ-শব্বাদিতে বিচরণ করে বটে, কিন্তু ঈশ্বর যখন ধারণার অযোগ্য তখন 
অনন্ত, নিরাকার আদি ধারণার অযোগ্য পদ দিয়া বুঝাই যুক্তি-যুক্ত। ইহা সম্পূর্ণ সত্য। 
সাকার-নিরাকার উভন্ববাদীই এইরূপে ঈশ্বরকে বুঝেন। নিরাকারবাদীর উহাতে বৈশিষ্ট্য নাই। 
পরস্ত “হে পিত', “চরণ কমল", ঈশ্বরের সিংহাসন', “ঈশ্বরের সম্মুখ প্রভৃতি সাকারবাচক 
পদদ্বার৷ যেমন নিরাকারবাদীর! উপাসন! করেন, সাকারবাদীরাও সেইরূপ মৃন্তি কল্পন। করিয। 
উপাসনা! করেন। ইহাতে বিশে পার্থক্য নাই। ফলত যোগী ঈশ্বরের কৃপ। গ্রার্থন! করিয়। 
নিশ্চিন্ত থাকেন না, তিনি ঈশ্বরতা লাভ বা ঈশ্বরে সংস্থা! লাভ করিতে সম্যক্ প্রয়ামী বলিয়া! তাহার 
বাহ! যথাযোগ্য উপায় তাহা সাধন করেন। 

নুর নুর 
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অনাহত নাদের সহিত করিতে হয়। মনে হয় যেন অনাহত নাঁদই মন্ত্ররূপে শ্রুত হইতেছে । 
তন্্শীস্ত্ে ইহাকে মন্ত্রটৈতন্য বলে। তন্ত্র বলেন এমন্বার্থং মন্ত্রচৈতত্যং যোনিমুদ্রাং বিনা তথা। 
শতকো্টী জপেনাপি নৈব সিদ্ধিঃ প্রজা়তে” ॥ সোহহংভাবই সর্বোত্তম যোনিমুদ্রা। তাহাই 
যোগীদের গ্রাহা যোনিমুদ্রা 
ঈশ্বরপ্রণিধান করিতে হইলে অবশ্ত ভক্তিপূর্বক করিতে হয়। (ভক্তির তত্ব “পরতক্তিস্ত্রে' 

রষটব্য )। ঈশ্বর-স্মরণে সুখবোধ হইলে সেই স্ুথবোধময় ও মহত্ববৌধযুক্ত যে অনুরাগ তাহাই 
ভক্তি। প্রিজনকে স্মরণ করিলে যেমন হৃদয়ে স্ুথময় বোধ হয় ও পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে ইচ্ছ। 
হয়; ঈশ্বরস্মরণেও যখন সেইরূপ হইবে তখনই ভক্তিভাব ব্যক্ত হইঘাছে বুবিতে হইবে। 

প্রিরজজনকে ম্মরণ করিয়। হৃদয়ে সুখবৌধ উদ্দিত হইলে সৈই সুখবোঁধকে স্থির রাখিয়া, 
প্রিপ্নজন ত্যাগ পূর্বক তৎস্থানে ঈশ্বরকে সেই সুখবৌধসহকারে চিন্তা করিতে থাকিলে ভক্তিভাঁব 
ভীঘ্র ব্যক্ত ও বর্ধিত হয়। প্রণব জপের অন্য সন্কেত এই £__“ও”কারের উচ্চারণ কালে ধ্যেমভাবকে 
স্মরণ করিতে হয়, আর দীর্ঘ একতান “ম্»-কারের উচ্চারণ কালে সেই ধ্যে্ ভাবে স্থিতি 
করিতে হয়। ইহা অভ্যাস করিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস সহ প্রণব জপ করিলে অধিকতর ফল পাওয়া 
যার়। শ্বাস সহজত গ্রহণ করিতে করিতে “ও”-কার পূর্বক ধ্যে় স্মরণ করিবে ও পরে দীর্ঘ 
প্রশ্বাস সহকারে “ম্” কার মনে মনে একতান ভাবে উচ্চারণ পূর্বক ধোয়ভাবে স্থিতি করিবে। 
ইহার দ্বার। ছুই প্রকার প্রযত্বে চিত্ত একই ধ্যানে ন্যস্ত থাকে। 

এইরূপ ভাবনা-সহিত জপ হইতে চিত্ত একাগ্রভূনিক! লাভ করে। একাগ্রভূমিকা হইলে 
সম্প্রজ্ঞাত যোগ ও তংপূর্ববক অসম্প্রজ্ঞাত বোগ সিদ্ধ হয়। 

২৮। (২) গাথাটার অর্থ এইরূপ £-স্বাধ্যায়ের বা অর্থের ভাবনাপূর্র্বক জপের দ্বার| যোগা- 
রূট বা চিত্তকে একতাঁন করিবে । চিত্ত একাগ্র হইলে জপ্য মন্ত্রের সুক্্মতর অর্থের অধিগম 
হয়। সেই হুক্মতরভাবনাপূর্বক পুনঃ জপ করিতে থাকিবে । তৎপরে অধিকতর সু্মু ও 
নির্মল ভাবাধিগম ও তৎপরে তাহা লক্ষ্য করিয়! পুনঃ জপ। এইরূপে স্বাধ্যার হইতে যোগ 
ও যোগ হইতে স্বাধ্যায় বিবদ্ধিত হই প্রকুষ্ট যোগকে নিষ্পাঁদিত করে। 

কিধটান্ত ভবতি-_ 

ততঃ প্রত্যকূচেতনাধিগমোহুপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥ ২৯ ॥ 
ভাষ্যম্। যে তাবান্তরায় ব্যাধিপ্রভৃতয়ঃ তে তাঁবদীশ্বরপ্রণিধানাৎ ন ভবস্তি, স্বরূপদর্শনমপ্যন্ত 

তবতি, যখৈবেশ্বরঃ পুরুষঃ শুদ্ধ: প্রসন্ন; কেবল; অনুপসর্গ;ঃ তথারমপি বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী যঃ পুরুষ 
ইত্যেবমধিগচ্ছতি ॥ ২৯ ॥ 

২৯। আর কি হয়?-_“তাঁগ হইতে প্রত্যকচেনের (১) সাক্ষাৎকার হয় এবং 
অন্তরায় সকল বিলীর্ন হয়” | নু ূ 

ভাব্যানুবাদ-_ব্যাধি প্রভৃতি যে সকল অন্তরায় তাহার! ঈশ্বরপ্রণিধান করিতে করিতে নষ্ট 
হয় এবং সেই বোগীর স্বরূপ-দর্শনও হয়। যেমন ঈশ্বর শুদ্ধ ( ধর্মাধন্ম্রহিত ), প্রসন্ন ( অবিষ্ভা্ি 
ক্লেশশূন্য ), কেবল (বুদ্ধ্যাদিহীন ), অতএব অন্ুপসর্গ (জাতি, আয়ু ও ভোগশূন্ত ) পুরুষ; 
এই (সাধকের নিজের ) বুদ্ধির প্রতিসংবেদী যে পুরুষ তিনিও তেমনি (২); এইরূপে 
প্রত্যগাত্মার সাক্ষাৎকার হয়। | 



সমাধিপাদ | ২৭ হুন্ত্র। ৬৯ 

সটাক?। ২৯। (১) প্রত্যক্ শব্ধ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রতি বস্ততে যাহা 
অনুস্থাত অর্থাৎ ঈশ্বর প্রত্যক। আর প্রত্যক্ অর্থে পশ্চিম বা পুরাণ, অতএব “পুরাণ পুরুষ' 
বা! ঈশ্বর প্রত্যক। এখানে এরূপ অর্থ নহে। এখানে প্রত্যক্ অর্থে বিপরীত ভাবের জ্ঞাতা। 
প্রতীপং বিপরীতং অঞ্চতি বিজানাঁনি ইতি প্রত্যক্।” অর্থাৎ আত্মবিপরীত অনাত্মভাবের 
বোদ্ধা। তীঁদুশ চেতনা ব৷ চিতিশক্তিই প্রত্যক্চেতন বা পুরুষ। শুদ্ধ পুরুষ বলিলে মুক্ত, বন্ধ, 
ঈশ্বর এই সর্বপ্রকার পুরুষকে বুঝার়। কিন্তু প্রত্যক্চেতন অর্থে অবিষ্ঠাবান্ পুরুষের (সুতরাং 
বিষ্ঠাবান্ পুরুষেরও ) স্বম্বরূপ চিদ্রপাঁবস্থা বুঝায়, এই বিশেষ দ্রষ্টব্য। বিষয়ের প্রতিকূল বা 
আত্মাতিমুখ যে চৈতন্য ব! দৃক্ শক্তি তাহাই প্রত্যক্চেতন, প্রত্যক্ শব্দের এরূপ অর্থও হয়। 
কিন্ত ফলত যাহ! বলা হইয়াছে তাহাতে তাহাই হয়। বৃদ্দিযুক্ত পুরুষ বা ভোক্তা প্রত্যেক পুরুষই 
প্রত্যক্চেতন | “নিজের আত্মাই” প্রত্যক্চেতন। 

২৯। (২) ইহা ২৮ সত্রে (১) সংখ্যক টিপ্ননে বুঝাঁন হইয়াছে । ইশ্বর স্বরূপত চিন্মাত্রভাবে 
প্রতিঠিত। সুতরাং স্বরূপ ঈশ্বরে দৈতভাঁবে (গ্রাহ ভাঁবে ) স্থিত হইবার বোগ্যতা মনের নাই। 
কারণ চিৎ স্ববোধ, তাহা মাত্মবহিরভূত ভাবে বা অনাম্মভাবে গ্রহণের যোগ্য নহে। যাহা 
'আত্মবহির্ভূতভাবে গৃহীত হয়, তাহাই গ্রাহ্থ। অতএব চৈতন্তকে তাদৃশ ভাবে গ্রহণ করিতে 
গেলে তাহা চৈতন্থ হইবে না, তাহা রূপরসাদিযুক্ত ব্যাপী পদার্থ হইবে। বস্তুত ঈশ্বরকে পূর্বোক্ত 
প্রণালীমতে ভাবনা করিতে করিতে যে স্বস্ববপ চিন্মাত্রে স্থিতি হন, তাহীরই নাম ঈশ্বরকে আত্মীতে 
অবলোকন করা । “আত্মাকে আয্মাতে অবলোকন” করার অর্থও কাধ্যত ঠিক এ্ররূপ। ঈশ্বর 
“অবিষ্ঠাদিশূন্টস্বরূপস্থ, চিতপ্রতিষ্ঠ' এরূপ ভীঁবন| করিতে করিতে এই সব বাক্যার্থের প্রকৃত বোধ 
হন। স্বসংবেগ্য পদার্থের প্রকৃত বোধ হওয়া! অর্থে, নিজে সেইরূপ হওয়া । এইরূপে ঈশ্বরপ্রণিধান 
হইতে স্বরূপাঁধিগম হয়। 

নিগুণ মুক্ত ঈশ্বরের প্রণিধানের দ্বারা কিরূপে মোক্ষলাভ হয় তাহা সুত্রকার দেখাইয়াছেন 
কাঁরণ উই কর্ম্মযোগের প্রধান সাধন এবং উভ্তাতে সগুণ ঈশ্বরের প্রণিধানও অন্তর্গত আছে। 
সগুণ ঈশ্বরের বা হিরণ্যগর্ভের প্রণিধানও সাংখ্যযোগ সম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল। সগুণ ঈশ্বরের 
মধ্য দির নিগুণে যাওয়া এবং একবারে নিগুণ আদর্শ ধরা কাধ্যত ও ফলত একই কথা কারণ 
সাংখ্যযোগীদের সগুণ ঈশ্বর সমাহিত, শান্ত, সান্মিতধ্যানস্থ মহাপুরুষ | সুতরাং তাহার প্রণিধানেও 
সমাধিসিদ্ধি ও বিবেকলাঁভ অবস্ন্তাবী এবং কোন কোন অধিকারীর ইহাই অন্ুকূল। ফলে ছুই 
প্রথাই প্রায় এক এবং জ্ঞানধোগের ঁ উভন্ন প্রথা বস্তুত তুল্য। উহা! লইন্া প্রাচীন কালে সাধক 
সম্প্রদায়ের ভেদ হইয়াছিল কিন্তু মতভেদ ছিল না৷ ( গীতা দ্রষ্টব্য )। হৃদয়ের মধ্যে শাস্ত, জ্ঞানময়, 
সমাহিত পুরুষ চিন্ত! করিতে করিতে কি ফল হইবে?__-দাধকও আত্মাতে তাদৃশ ভাব অনুভব 
করিবেন। জ্ঞানময় আত্মস্থৃতির প্রবাহ চলিলে সাধক শব্রপাদি গ্রাহ আলম্বন অতিক্রম করিয়। 
গ্রহণ-তত্বে উপনীত হইবেন। কিরূপে তাহা হর ও তংপথে কিরূপে বিবেকজ্ঞান হয় তা 
মহাভারত এইরূপে দেখাইরাছেন। 

সগুণত্রন্ধের প্রণিধানপর কর্মমযোগীর! এবং সগুণালম্বনধ্যাী জ্ঞানযোগীরা সাঁধনবিশেষের ছারা 
রূপ, রস, স্পর্শ আদি বিষয় অতিক্রম করিয়া আকাশের পরমরূপ ব1 তৃতাদির তাঁমস অভিমানে 
উপনীত হইতেন, যথা “স তান্ বহতি কৌন্তেয় নভমঃ পরমাং গতিম্” অর্থাৎ ভে কৌস্তেয়, সেই 
বায়ু আকাশের পরমা গতিতে বা! শব্ষতন্মাত্রে অর্থাৎ ভূতাঁদিরূপ তামস অভিমানের শ্রেষ্ঠ অবস্থায় 
বাহিত করিয়া লইয়! যায়। এই তম পুনশ্চ রজোগুণের শ্রেষ্ঠা গতি অহঙ্কার তত্বে লইয়া যার, 
যথা “নতো বহতি লোকেশ রজসঃ পরমাং গতিম্” অর্থাৎ হে লোকেশ, নত বা! উক্ত তম, ঘোগীকে 



ণগ পাতঞ্জল দর্শন। 

রজোগুণের পরম গতি অহঙ্কার তত্বে লইয়া যায়, কারণ তস্মাত্রতত্ব হইতেই অহঙ্কার তত্বে উপনীত 
হওয়া যোগশান্ত্রের অন্তর প্রণালী । তৎপরে “রজো বহতি রাজেন্্র সত্বস্ত পরমাং গতিম্” অর্থাৎ 
হে রাজেন্দ্র, রজোপরিণাম যে অহঙ্কার্তত্ব তাঁহ! সত্বের পরমা গতি যে অন্মীতিমান্ত বুদ্ধিসত্ত্ বা মহত্ত্ব 
তাহাতে বাহিত করিয়। লইয়া যাঁয় অর্থাৎ যোগীর অন্মীতিমাত্রের উপলব্ধি হয়। পুরাণও বলেন 
ঈশ্বরধ্যানে নিজেকে ঈশ্বরস্থ চিন্তা করিয়! “চরাচরবিভাগঞ্চ ত্যজেদহমিতি ম্মরন্” | 

সেই অন্দ্ীতিমাত্রের উপলব্ধি হইলে যোগীর “সর্ব ভূতেষু চাত্ানং সর্বভূতানি চাত্বনি' এই 
সগুণ ব্রহ্মতাবের স্ফুরণ হয়। তাহা! সগ্ুণ ব্রহ্ম নারায়ণেরই স্বরূপ। তাই পরে বলিয়াছেন “সত্বং 
বহতি শুদ্ধাত্মন পরং নারায়ণং প্রভূং” অর্থাৎ হে শুদ্ধাত্মন্ ( অথব৷ শুদ্ধাত্মস্ববূপ ), সত্বগুণের যে 
শ্রেষ্ঠ পরিণাম মহত্ত্ব ( অন্মীতিমাত্ররূপ ) তাহ! নারায়ণে বাহিত করিয়া লইয়! যায় বা সগুণ ব্রহ্গ 
নারায়ণের সহিত যোগীর তাদাত্ম্য হয়। 

তৎপরে “প্রতূর্বহতি শুদ্ধাত্ম। পরমাত্মানমাত্মন।” অর্থাৎ শুদ্ধাত্ম। প্রভু নারায়ণ আত্মার দ্বারাই 
পরমাত্মাকে বাহিত করেন অর্থাৎ তিনি বিবেকজ্ঞানধুক্তরূপে অবস্থিত থাকেন। এইরূপে যোগীও 
নারায়ণসদৃশ হইয়া তাহার বিবেকজ্ঞান লাভ করেন । যোগভাষ্যকারও বলিয়াছেন “যখৈবেশ্বরঃ 
পুরুষঃ শুদ্ধঃ প্রসন্ঃঃ কেবলঃ অস্থপসর্গঃ তথায়মপি বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী যঃ পুরুষ ইত্যেবমধিগচ্ছতি।” 

বিবেকের পর “পরমাতআ্ানমাসাগ্ভ তত্তুতা়তনামলাঃ। অমৃতত্বায় কল্পস্তে ন নিবর্তৃস্তি 
বা বিভো॥ পরমা সা গতিঃ পার্থ নি্বন্ানাং মহাত্সনাম্। সত্যার্জবরতানাং বৈ সর্ববভৃত- 
দয়াবতাম্॥” এই নারারণের সহিত তাদাত্মযসাধন যে প্রাচীন সাখ্যদের অন্যতম সাধন 
ছিল তাহা আদি-সাংখ্যস্থত্ররচয়িতা মহধি পঞ্চশিখের “পঞ্চরাত্রবিশারদঃ এই মহাভারতোক্ত 
বিশেষণ হইতেও জান| যায়। পঞ্চরাত্র অর্থে বিষ্ুত্বপ্রাপক ক্রতু বা যজ্ত। “পুরুষে! 
হ বৈ নারায়ণোহকামযূত অত্যতিষ্ঠেয়ং সর্বাণি ভূতানি অহমেবেদং সর্ধং স্তাম্ ইতি। স এতৎ 
পঞ্চরাত্রং পুরুষমেধং যক্জক্রতুম্ অপশ্তৎ”__শতপথ ব্রাহ্মণৌক্ত এই সর্বব্যাপী নারায়ণ-প্রাপক 
অর্থাৎ সগুণ ব্রঙ্গপ্রাপক বজ্ঞে তিনি বিশারদ ছিলেন।  কিঞ্চ সাংখ্যদের লক্ষণ “সমঃ সর্ববেধূ 
ভূতেষু ব্রহ্মাণমভিবর্ততে” অর্থাৎ তাহার সর্বভূতে সমদর্শী হইয়৷ ব্রহ্মার বা সপ্ুণ ব্রন্মের অর্থাৎ 
হিরণ্যগর্ভের অভিমুখে স্থিত। অর্থাৎ পরমপুরুষের বিবেকযুক্ত নারায়ণই সাংখ্যদের আদর্শ । 
এই জন্য সাংখ্যদের অন্য নাম হৈরণ্যগর্ভ | 
সাংখ্যযোগীদের মধ্যে ধাহারা বিবেককে আদর্শ করিয়৷ কেবল জ্ঞানষোগের সাধন করিতেন 

তাহাদের সেই সাধন সম্বন্ধে মোক্ষধর্ম্মে এইরূপ আছে বথা, ক্রোধ, তয়, কাম আদি দমন করার 
পর “যচ্ছেদ্ বা, মনসী বুদ্ধ্যা তাং যচ্ছেদ্ জ্ঞানচক্ষুষ! জ্ঞানমাআাববোধেন যচ্ছ্দোআ্মানমাত্মনা ॥৮ 
উপনিষদুক্ত জ্ঞানযোগের ইহ| ঠিক অনুরূপ ৷ “্যচ্ছেদ্ বাড. মনসী প্রাজ্ঞ স্তদ্ যচ্ছেদ্ জ্ঞানআত্মনি। 
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিষচ্ছেদ্ তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি”। (ইহার অর্থ 'জ্ঞানযোগ' প্রকরণে দ্রষ্টব্য )। 

আর যোগসম্প্রদায়ের বা কর্মঘোগীদের এইরূপ লক্ষণ আছে, যথা-“তে চৈনং নাতিনন্তি 
পঞ্চবিংশকমপ্যুত। ধড়বিংশমনুপন্রত্তঃ শুচয় ভৎপরায়ণাঁঃ॥” (মোক্ষধর্্মে) অর্থাৎ কর্মমযোগীর! 
নিগুণ পুরুষরূপ পঞ্চরিংশতিতম তত্বের অভিনন্দন করেন ন| অর্থাৎ স্বপ্রক্তি-বশে তাহারা 
পুরুষে নিদিধ্যাসন-পরায়ণ হন ন! (যাহা জ্ঞানযোগী সাংখ্যেরা অনুকূল মনে করেন), কিন্ধ 
( মোক্ষতত্রূপ ) ষড়বিংশ ঈশ্বরেরই সেই শুচিচিত্ত ঈশ্বরপরায়ণ যোগীরা প্রণিধান করেন। অতএব 
ইহ! তাত্বিক মতভেদ নহে সাধনের প্রাথমিক ভেদ মাত্র । 

কাহারও কাহারও সংশর হয় যে ব্রহ্গাগুবীশ হিরণ্যগর্ভদেব যদি স্থষ্টি না করেন তবে ভীবের 
শরীরধারণ ও দুঃখ হয়না । ইহাও অলীক শঙ্কা । মুক্ত পুরুষেরাই উপাধিকে সম্যক্ বিলাপিত 
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করিতে পারেন, সগুণ ঈশ্বর তাহা পারেন ন৷, সুতরাং তাহার ব্যক্ত উপাধি থাকিবেই ও শ্তাহাকে 
আশ্রয় করিয়া! অস্ঠ প্রাণী ব্যক্ত শরীর ধারণ করিবেই ( অবশ্ যাহার যাদৃশ সংস্কার আছে তন্দ্রপ )। 
হিরণ্যগর্ভ-বরন্গের আয়ুক্কাল মন্ুষ্যের এক মহাঁকল্প বলিয্। কথিত হয় তাহাও স্মরণ রাখিতে হইবে। 
তাহার মহাঁমনের এক ক্ষণ যে আমাদের বহু কোটি বৎসর এরূপ কল্পন! সম্যক্ স্ঠাষ্য। 

ভাব্যম্। অথ কেহস্তরায়াঃ যে চিত্তস্ত বিক্ষেপকাঃ, কে পুনন্তে কিযস্তে। বেতি ?-_ 

ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালন্তাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালবভুমিকত্বানবস্থি- 
তত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেহস্তরায়াঃ ॥ ৩০ ॥ | 

নব অন্তরায়াশ্িত্তম্ত বিক্ষেপাঃ সহ এতে চিত্তবৃত্তিভিরবস্তি, এতেষামভাবে ন তবস্তি 
পূর্ববোক্তাশ্চিততরৃত্তয়ঃ।  ব্যাধিঃ ধাতুরসকরণ-বৈষম্যং, স্ত্যানম্ অকর্মপ্যতা চিত্তস্ত, সংশয় 
উভয়কো টিস্পৃপ্থিজ্ঞানং স্তাদিদম্ এবং নৈবং স্তাদিতি, প্রমাদঃ সমাধিসাধনানামভাবনম্, আলল্তং 
কায়ন্ত চিত্তস্ত চ গুরুত্থাদপ্রবৃত্তিঃ, অবিরতিঃ চিত্তম্ত বিষরসম্প্রয়োগাত্ম! গর্ধঃ, ত্রাস্তিদর্শনং বিপয্যয়- 
জ্ঞানম্, অলবৃভূমিকত্বং সমাধিভূমেরলাভঃ, অনবস্থিতত্বং বন্লব্ায়াং ভূমৌ চিত্তন্ত অপ্রতিষ্ঠা 
সমাধিপ্রতিলস্তে হি তদবস্থিতং স্তাৎ। ইত্যেতে চিত্তবিক্ষেপা নব যোগমল! যোগপ্রতিপক্ষ। যোগান্তরায়া 
ইত্যতিধীয়ন্তে ॥ ৩০ ॥ 

ভাব্যান্ুুবাদ্-_চিত্তবিক্ষেপকারী অন্তরায় কি? তাহাদের নাম কি? তাহার! কল্টি?_- 

৩০ | ব্যাধি, ক্যান, সংশর, প্রমাদ, আলম্ত, অবিরতি, ভ্রাস্তিদর্শন, অলন্ধভূমিকত্ব ও 
অনবস্থিতত্ব এই চিত্তবিক্ষেপ সকল অন্তরায়। স্থু 

এই নয় অন্তরায় চিত্তের বিক্ষেপ, চিত্রবৃত্তি সকলের সহিত ইহার! উদ্ভূত হয়, ইহাদের অভাবে 
পূর্বোক্ত চিত্তবৃত্তি সকল উদ্ভুত হয় না । ব্যাধি_ধাতু, রস ও ইন্্রিয়ের বৈষম্য । স্ত্যান_ চিত্তের 
অকর্মণ্যতা । সংশয-_উভয়দিক্্পণি বিজ্ঞান ; যথা “ইহ! এরূপ হইবে, অথবা এরূপ হুইবে 
না”। প্রমাদ-_সমাধির সাধন সকলের তাবনা না করা। আলন্য- শরীরের এবং চিত্তের 
গুরুত্ববশতঃ অপ্ররৃত্তি। অবিরতি-_বিষয়-সন্নিকর্ষের জন্য ( অথবা বিষয়ভোগরূপ। ) তৃষ্ঝ। 
্রা্তিদর্শন_ বিপর্যয় জ্ঞান। অলন্ভূমিকত্ব_সমাঁধিভূমির অলাভ। অনবস্থিতত্ব_লব্ধভূমিতে 
চিত্তের অগ্রতিষ্ঠ। । সমাধির প্রতিলন্ত (নিস্পত্তি) হইলে চিত্ত অবস্থিত হয়। এই নয় প্রকার 
চিন্তবিক্ষেপকে যোগমল, যোগপ্রতিপক্ষ বা যোগান্তরায় বলা যাঁয় (১)। 

টীকা । ৩০। (১) অন্তরায় নাশ হওয়! ও চিত্ত সম্যক্ সমাহিত হওয়া! একই কথা। শরীর 
ব্যাধিত হইলে যোগের প্রবন্ধ সম্যক্ হইতে পারে না। “উপত্রবাংস্তথ৷ রোগান্ হিতজীর্ঘমিতা- 
শনাৎ” (ভারত)। অর্থাৎ কায়িক উপদ্রবকে এবং রোগসকলকে হিত, পরিমিত এবং জীর্ণ হইলে 
পর কৃত এন্ঈপ আহারের দ্বার দূর করিবে। ব্যাধিনাশের ইহাই প্রকুষ্ট উপায়। ঈশ্বরের দিকে 
প্রণিধান করিলে সাত্বিকতা ও শুভবুদ্ধি আদিবে তাহাতে যোগী হিত, ভীর্ণ ও মিতাশন করিবেন ও 
যথাযথ উপায় অবলম্বন করিবেন, তাহার বুদ্ধিভ্রংশ হইবে না| কর্তব্য-জ্ঞান উত্তমরূপে থাকিলেও বে 
অত্যস্থিরতার জন্য চিত্তকে ধ্যানাদির সাধনে প্রবৃত্ত করিতে বা রাখিতে ইচ্ছ! হয় না তাহাই স্ত্যান। 
অপ্রীতিকর হইলেও বীধ্য করিতে করিতে স্ত্যান অপগত হয়। সংশয় থাকিলে বখোপযুক্ত বীরধ্য 
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করা যাঁয় না। অতিমাত্র দৃতা ও বীধ্য ব্যতীত যোগে সিদ্ধি-লাভ কর! সম্ভব হয় না; তজ্জন্ত 
নিঃসংশয় হওয়! প্রয়োজন । শ্রবণ ও মননের দ্বারা এবং স্থিরনিঃসংশর-চিত্ত উপদেষ্টার সঙ্গ হইতে 
শর দূর হয়। সমাধির সাঁধনসমূহ ভাবন। না করিয়া ও আত্মবিস্থৃত হইয়া বিষয়ে লিপ্ত থাকাই 

প্রমাদ। স্ৃতি ইহার প্রতিপক্ষ । “নারমাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ন চ প্রমাঁদাৎ তপসে৷ বাপ্যলিঙ্গাৎ” 
শ্রুতি । বুদ্ধদেবও ধর্মপদে বলিয়াছেন “অপ্রমাদ অমতপদ আর প্রমাদ মৃত্যুপদ । 

আলম্ত কায়িক ও মানসিক গুরুতাজনিত আসনধ্যানাদিতে অপ্রবৃত্তি। স্ত্যানে চিত্ত অবশ 
হইরা ভ্রমণ করে তজ্জন্য সাধন কাধ্যে প্রধোগ করা যাঁয় না। আ'র চৈত্তিক আস্তে চিত্ত তমোগুণের 
প্রাবল্যে স্তব্ধবৎ থাকে এই বিশেষ। মিতাহার, জাগরণ ও উগ্যম্রে দারা আলম্ত জয় হয়। 
বিষয় হইতে দুরে থাকিয়া বৈষয়িক সংকল্প ত্যাগ করিতে অভ্যাস করিলে অবিরতি দুর হয়। 
“কামং সংকল্পবর্জনাং” এ বিষয়ে এই শাস্ত্ৰাঁক্য সারভূত। 

প্রক্কৃত হান ও হানোপায় ন| জানিয়া অবরপদকে উচ্চপদ্দ বা উচ্চপদ্কে নিম্নপদদ মনে কর! 
ভ্রান্তিদর্শন ৷ কেহ বা সাধন করিতে করিতে জ্যোতিত্মনয় পদার্থ দর্শন করিয়া! মনে করিল আমার ব্রহ্ম- 

দর্শন হইয়াছে। কেহ ব! কিছু আনন্দ অনুভব করির! মনে করিল আমার ব্রহ্গ সাক্ষাৎকার হইয়াছে, 
কারণ ব্রহ্ম আনন্দমর়। কেহ বা কিছু ওপনিবদ জ্ঞান লাভ করিয়া মনে করিল আমার আত্মজ্ঞান 
হইয়াছে, এখন যথেচ্ছাচার করিলে ক্ষতি নাই ইত্যাদি ভ্রান্তিদর্শন। ঈশ্বর ও গুরুর প্রতি ভক্তি 
এবং শ্রদ্ধা সহকারে যোগশান্্ অধ্যয়ন ও তদনুসারী অন্তত্ূষ্টি হইতে ভ্রান্তিদর্শন নিরস্ত হয়। 
শ্রুতি বলেন__“ঘস্ত দেবে পরাভক্তি ধ্থা দেবে তথা গুরৌ। তন্তৈতে কথিতা হার্থাঃ প্রকাশস্তে 
মহাত্মনঃ ॥৮ 

্রান্তিদর্শন অনেক রকম আছে। কাহারও দূর-দর্শন ও দূর-শবণ, ভবিষ্যংকথন ইত্যাদি কিছু 
সিদ্ধি আসিলে তাহাকেই প্ররূত যোগ মনে করে। আর এক শ্রেণীর বায়ু প্রক্কৃতির লোক আছে তাহীরা 
1)7569110 বা ঠ507০6০ প্ররুতির, তাহারা কিছু সাধন করিয়া ( কেহ বা প্রথম হইতেই এবং 
অর্থোপাজ্জন ও গৃহস্থালীতে লিপ্ত থাকিরাও ) কিছু কালের জন্য স্ত্তিত অবস্থা প্রাপ্ত হয় ( উহা 
এক প্রকার জড়তা )। এই প্রকৃতির লোকের 591972111017081 (00105010050655 বা পরিদৃষ্ট 

চিত্তক্রিয়া এবং 99011051172] 0915019051)55 ব| অপরিদৃষ্ট চিতুক্রিয়৷ সহজে পুথক্ হইয়। ঘাঁয়। 

ইহাতে প্রথমোক্ত চিত্তক্রিরা জড় হইর! কোনও-বিষয়ক ক্ষুট জ্ঞান থাকে ন| কিন্তু শেষোক্ত চিত্তক্রিযা 
বথাবৎ চলিতে থাকে এবং শরীরের কাধ্যও চলিতে থাকে। বন্দুকের শব্দেও তাহাদের এ স্তব্ধ 
অবস্থ৷ ভাঙ্গে না এরূপও দেখ! গিয়াছে । 

এই প্ররুতির ভ্রান্ত সাধকের! মনে করে বে তাহাদের “নির্বিকল্প” বা নিরোধ সমাধি আদি হইয়! 
থাকে এবং “দেশকালাতীত” প্রভৃতি শাস্ত্রীম কথার উহ ব্যক্ত করিলে অন্য লোকেও ভ্রান্ত হয়। 
আহার, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতির বশীভূত থাকিয়া অনেক ক্ষেত্রে ইহার! নিজেদেরকে জীবন্দুক্ত 
মনে করে। বদি ইহাদের জিজ্ঞাস কর! বায় শাস্ত্রে এরূপ সমাধির যে সব সিদ্ধি ও নিবৃত্তি 
আর্দি ফলের ও লক্ষণের কথা আছে তাহা! কোথায়? তাহাতে উহ্ারা সাধারণত ছুই প্রকার 
উত্তর দিয়া থাকে--কেহ বলে সিদ্ধি আদি তুচ্ছ কথা উহাতে আমরা ভ্রক্ষেপ করি ন1, নিবৃত্বিও 
আমাদের আয়ত্ত উহা আর বেশী কথা কি? 

অন্যেরা বলে শাস্ত্রে যে সব অলৌকিক সিদ্ধির কথা আছে তাহা সব ভুল বা প্রক্ষিণ্ড। 
কিন্ত ইহারা ভাবে ন| যে ইহাতে আ্পরে তখনই বলিবে যে শাস্ত্রে অত বড় অংশই 
ঘি মিথ্য। তাহা হইলে “নিধিকল্প” সমাধি, মোক্ষ ইত্যাদি মিথ্যা । বস্তত বুহৎ হীরক খণ্ডের 
অস্তিত্ব যদি সম্ভব হুয় তাহ! হইলে হীরক-চুর্ণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া ধেমন অধুক্ক 
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তেমনি শাশ্বত কালের জন্য সর্ধহ্ঃথের নিবৃত্তিরূপ মোক্ষসিদ্ধি যদি সম্ভব হয় তবে তরিয়ন্থ অন্যান্ত 
সিদ্ধিকে অসম্ভব ব্ল! মোক্ষশাস্ত্ে অন্ততারই পরিচায়ক । কারণ পঞ্চভৃতকে বশীভূত করার ক্ষমত। 
হইবে ন| অথচ অনন্তকালের জন্য পঞ্চভূতের অতীত অবস্থ। লাভ হইবে ইহা নিতান্ত অবুক্ত কথ! । 
তবে যোঁগজ সিদ্ধিলাভ কর! এবং মুখ্য উদ্দেশ্য ত্যাগ করিয়া তাহার ব্যবহারে নিরত থাঁকা--এক 
কথা নহে। (৩1৩৭ সঃ দ্রষ্টব্য )। 

[1565110 ও 1)07০6০ প্রকৃতির লোকের বাহজ্ঞান সহজে উঠিয়া যায়, কিন্ত তখন উহাদের 
মন যে স্থির হয় তাহ! নহে। তাদৃশ লৌকের অনেক অসাধারণ ক্ষমতা ও ভাব আসিতে পারে 
(আমাদের নিকট এইব্প অনেক সাঁধকের অনুভূতির লিপিবদ্ধ বিবরণ আছে), কিন্তু উহা প্রকৃত 
চিত্ন্রধ্যও নহে ব1 তত্বদৃষ্টিও নহে। তবে যাঁহার। প্ররুত তন্র-দর্শনের পথে চালিত হয় তাহার! 
&ঁ বাহরোধরূপ স্বভাবের দ্বারা কিছু স্ফুটভাবে ধারণা করিতে পারে দেখ! ঘাঁ়। কিস্ক ইহার! কিছু 
মানসিক উদ্ধম করিলে প্রতিক্রিয়া (£5806107 ) বশে ইহাদের স্তব্ধভাৰ আসে ও ত্রাস্তিবশত 
তাহাকেই “নিবিকল্প”, “নিরোধ” আদি মনে করে। যাহার! প্রকৃত সাঁধনেচ্ছু তাঁহাদের এই রোগ 
কষ্টে অপনোদন করিতে হয়। 

অনেকে যোগের নিয়াঙ্গের কিছু হয়ত সাক্ষাৎকার করিয়া থাকে এবং যাহা বলে তাহা হয়ত 
ইচ্ছাঁপূর্ববক মিথ্যা কথ! নহে, কিন্তু যোগের সম্যক্ জ্ঞান ন| থাকাতে এককে অন্ত মনে করি ভ্রান্ত 
হয়, সুতরাং ইহার| জাঁনিয়। মিথ্য। না বলিলেও 'ভ্রান্ত সত্য কথ” বলে। 

মধুমতী আদি যোগভূমির অলাভই অলন্বভূমিকত্ব। যোগভূমির বিবরণ ৩1৫১ সুত্রের ভাবে 
দ্রষ্টব্য । ভূমি লাভ করির! তাহাতে স্থিত ন! হওয়া অনবস্থিতত্ব । লব্বভূমিতে স্থিত হইতে হইলে 
তত্ব-সাক্ষাৎকাররূপ সমাধির নিশত্তি চাই নচেৎ তাহা হইতে ভ্রংশ হইতে পারে। 

ঈশ্বরপ্রণিধানের দ্বারা এই সমস্ত অন্তরাধ বিদুরিত হয়। কারণ, যে অন্তরায়ের যাহা প্রতিপক্ষ 
ঈশ্বরগ্রণিধান হইতে তাহা আরব্ধ হইয়া সেই সেই অন্তরাঁয়কে দূর করে, ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে সাত্বিক 
নির্মল বুদ্ধি উৎপন্ন হয় এবং যোগীর মধ্যে ইচ্ছার অনভিাঁতরূপ প্রশখ্বধ্যের ক্রমিক স্চার হইতে থাকে, 
তাহাতে সাধকের অভীষ্ট যে অন্তরারাভাব এবং অন্তরায়নাশের যে উপাঁয়লাভ তাহা সিদ্ধ হয়। 

দুঃখদৌর্মমনত্তাঙ্গমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসা বিক্ষেপসহভূবঃ ॥ ৩১ ॥ 
ভাষ্যম্। ছুঃখমাধ্যাত্মিকম, আঁধিতৌতিকম্, আধিদৈবিকঞ্চ। যেনাভিহতাঃ প্রাণিন: 

তছুপঘাতায় প্রযতত্তে তদ্দুঃখম্। দৌর্ঘনস্তম্ ইচ্ছাভিঘাতাৎ চেতসঃ ক্ষোভঃ | যদঙ্গান্তেজয়তি 
কম্পয়তি তদ্ অঙ্গমেজয়ত্বম। প্রাণো যদ্বাহং বায়ুম্ আচামতি স শ্বাস, ঘৎ কৌষ্ট্যং বায়ুং নিঃসারয়তি 
স প্রশ্থীসঃ। এতে বিক্ষেপসহতূবঃ বিঙ্ষিপ্তচিততন্তৈতে ভবস্তি, সমাহিতচিত্তন্তৈতে ন ভবস্তি ॥ ৩১ ॥ 

৩১। ছুঃখ, দৌর্দনন্ত, অঙ্গমেজয়ত্ব, শ্বাস ও প্রশ্থীস ইহার! বিক্ষেপের সহভূ। সু 

ভাব্যানুবাদ্-_ছুঃখ আধ্যাত্মিক, আঁধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। যাহার দ্বারা উদ্বেজিত 
হইয়া প্রাণীর! তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা করে তাহাই ছুঃখ । দৌর্মনস্য_ ইচ্ছার অভিঘাত হইলে চিত্তের 
ক্োঁভ। অঙ্গসকল যে কম্পিত হয়, তাহ! অঙ্গমেজয়ত্ব। প্রাণ যে বাহ্ বায়ু গ্রহণ করে তাহা শ্বাস, 
আর যে অত্যস্তরের বানু ত্যাগ করে তাহা প্রশ্বাস (১)। ইহাঁরা বিক্ষেপের সহজল্মা। বিক্গিধ 
চিত্তেতেই ইহারা আসে, সমাহিত চিন্তে আসে না। 

9 গু 
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টাকা । ৩১। (১) শ্বীস ও প্রশ্বাস, স্বাভাবিক শ্বাস ও প্রশ্থীস বুঝিতে হইবে। লোকে 
যে অনিচ্ছা পূর্বক অর্থাৎ অজ্ঞাতদারে শ্বাস প্রশ্থীম করে তাহ সমাধির অন্তরায় । কিন্ধু সমাধির 
অঙ্গীভূত যে বৃত্তিরোধকারী প্রাণায়ামিক প্রধত্ন পূর্বক শ্বাস ও প্রথ্থীদ অর্থাৎ রেচন ও পুরণ তাহা 
বিক্ষেপসহভ্ না-ও হইতে পারে। অবশ্ঠ প্রায় সমাধিতে রেচনপূরণাদিরও রোধ হইয়া যাঁয়। 
কিন্তু রেচন-পূরণ-জনিত আধ্যাত্মিক বোধ ও তৎস্থৃতি-প্রবাহে সম্যক অবহিত হইলেও সেই বিষয়ে 
সালম্বন সমাধি হইতে পারে । 

স্বাব্যমূ। অথ এতে বিক্ষেপাঁঃ সমাধি-প্রতিপক্ষাঃ 'তীত্যামেব অভ্যাসবৈরাগ্যাত্যাং 
নিক্নোব্যাঃ। তত্রাত্যাসস্য ব্ষয়মুপনংহরনলিদমাহ__ 

ততৎ্প্রতিষেধার্থমেকতত্বাভ/াসঃ ॥ ৩২ ॥ 

বিক্ষেপপ্রতিষেধার্থমেকতত্বাবলম্বনং চিত্মভ্যসেৎ। যস্য তু প্রত্যর্থনিগতং প্রত্যয়মাত্রং ক্ষণিকথচ 
চিত্তং ত্য সর্ধবমেব চিততমেকাগ্রং নান্ড্েব বিক্ষিপ্ত । যদ্দি পুনরিদং সর্বতঃ প্রত্যাহত্য একন্মিন্ 
অর্থে সমাধীন্নতে তদ|! ভবত্যেকাগ্রমিতি, অতো! ন প্রত্যর্থনিয়তং। যোহপি সদৃশপ্রত্যযপ্রবাহেণ 
চিত্তমেকাগ্রং মন্তে তস্য যগ্ভেকাগ্রতা৷ প্রবাহচিত্স্য ধর্মন্তদৈকং নাস্তি প্রবাঁহচিত্বং ক্ষণিকত্বাৎ, অথ 
প্রবাহাংশস্যৈব প্রত্যয়স্য ধরি স সর্ববঃ সদৃশপ্রত্যরপ্রবাহী বা বিসদৃশ-প্রত্যরপ্রবাহী ঝ প্রত্যর্থ 
নিয়তত্বাদেকাগ্র এবেতি বিক্ষিগুচিত্তান্ুপপত্তিঃ | তম্মাদেকমনেকার্ধমবস্থিতং চিত্তমিতি। যদি চ 
চিত্রেনৈকেনানব্বিতাঁঃ হ্বতাবভিন্নীঃ প্রত্যরা ভায়েরন্ অথ কথমন্থপ্রত্যরদৃষটস্যান্থঃ স্মর্তা ভবেৎ, অন্ত- 
প্রত্যয়োপচিতস্য চ কর্মীশয়স্যান্যঃ প্রত্যন উপভোক্তা ভবেৎ। কথঞ্চিৎ সমাধীয়মানমপ্যেতৎ 
গোময়পায়শীয়ং ্যায়মাক্ষিপতি | 

কিঞ্চ স্বাত্মান্ুভবাঁপহৃবশ্চিততস্যান্তত্বে প্রাপ্পোতি, কথং যদহমদ্্রাক্ষং তত স্পৃশাঁমি যচ্চ অস্প্রাক্ষং তৎ 
পশ্তামীতি অহমিতি প্রত্যঙ্ক সর্বব্য প্রত্যরস্য ভেদে সতি প্রত্যরিন্টভেদেনোপস্থিতঃ, এক প্রত্যয়বিষয়োই- 
মভেদাত্মা অহমিতি প্রত্যয়ঃ কথমত্যন্তভিন্নেযু চিত্তেষু বর্তমানঃ সামান্থমেকং প্রত্যরিনমাশ্রয়েৎ? 
স্বান্ুভব-গ্রাহুশ্চাযমভেদাত্মাহহমিতি প্রত্যরঃ, ন চ প্রত্যক্ষস্য মাহাজ্যযং প্রমাণান্তরেণাভিভূর়তে, 
্রমাঁণান্তরঞ্চ প্রত্যক্ষবলেনৈব ব্যবহাঁরং লভতে, তম্মাদেকমনেকার্থমবস্থিতঞ্ চিত্তম্ ॥ ৩২ ॥ 

ভাব্যান্ুবাদ-_সমাধির প্রতিপক্ষ এই বিক্ষেপ সকল উক্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা 
নিরোদ্ধব্য। তাঁহার মধ্যে অভ্যাসের বিষয়কে উপসংহারপূর্বক এই সুত্র বলিয়াছেন__ 

৩২। তাহার (বিক্ষেপের ) নিবৃত্তির জন্য একতত্্ীভ্যাস করিবে। সু 
বিক্ষেপ নাশের জন্য চিত্তকে একতত্বীলম্বন (১) করিয়৷ "অভ্যাস করিবে । ধাহাঁদের মতে চিত্ত 

(২) প্রত্যর্থনিয়ত (ক) অতএব প্রত্যয়মাত্র অর্থাৎ আধারশূন্ঠ, কেবল বৃত্তিরূপ এবং ক্ষণিক, তাহাদের 
মতে (সুতরাং ) সম্স্তঁচিত্ই একাগ্র হইবে ; বিক্ষিপ্ত চিত্ত আর থাকে না। কিন্ত যর্দি সমন্ত' বিষয় 
হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া চিত্তকে একই অর্থে সমাহিত করা যায়, তাহা হুইলে তাহা একাগ্র হয়ঃ 
এই হেতু চিত্ত প্রত্যর্থনিয়ত নহে (খ)। আর ধাঁহার! সমাঁনাকার প্রত্যয়ের প্রবাহ-দ্বার! চিত্ত একাগ্র 
হয় এরূপ মনে করেন, তাহাদেরও যাহা একাগ্রতা তাহাকে যদি প্রবাহচিত্তের ধর্ম বলা যাঁয়, তবে 
তাহাও সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ (তাহাদের মতানুসারে ) চিত্তের ক্ষণিকত্বছেতু এক প্রবাহ- 
চিত্তের সম্ভাবনা নাই। আর ( একাগ্রতাকে ) প্রবাহের অংশস্বরূপ এক একটা প্রত্যয়ের ধর্ম বলিলে 
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সেই প্রত্যয়প্রবাহ সমানাকার প্রত্যরের প্রবাহই হউক, বা বিসদৃশ প্রত্যয়ের প্রবাহই হউক, প্রত্যয় 
সকল প্রত্যর্থনিয়ত বলিয়া সকলেই একাগ্র হইবে ; অতএব ধরীন্ূপ হইলে বিক্ষিপ্তচিত্তের অন্ুপপত্তি 
হয়। এই হেতু চিত্ত এক এবং তাহ! অনেক-বিষয়গ্রাহী 'ও অবস্থিত ( অর্থাৎ অন্মিতারূপ ধশ্মিরূপে 
অবস্থিত )। আর যদ্দি ( আশ্রয়ভূত ) এক চিত্তের সহিত অনম্বন্ধ, শ্বতন্ত, পরম্পরভিন্ন প্রত্যয়মকল 
জন্মায়, (গ) তাহা হইলে এক প্রত্যরের দৃষ্ট বিষয়ের ন্মর্তা অন্য প্রত্যয় কিরূপে হইবে এবং এক 
প্রতায়ের ছারা সঞ্চিতস-স্কারের ম্মরণকর্তা এবং কর্াশয়ের উপভোক্তাই বা অন্থপ্রত্যয় কিরূপে হইতে 
পারে। যাহাহউক কোনওপ্রকারে সমাধীরমান হইলেও ইহা গোময়-পায়সীয় স্থায় 
(৩) অপেক্ষাও অধিক অযুক্ত হইতেছে। 

কিঞ্চ চিত্তের এক একটা প্রত্যর যদি সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ বল তাহা হইলে শ্থান্ুভবের অপলাপ হয় 
(ঘ)। কিরপে? যে আমি দেখিয়াছিলাম সেই আঁমিম্পর্শ করিতেছি। আর যে আমি্প্শ 
করিয়াছিলাম সেই আমি দেখিতেছি। এইরূপ অনুভবে প্রত্যয়সকলের ভেদ থাঁকিলেও “আমি, 
এই প্রত্যয়াংশ প্রত্য্ীর নিকট অভেদরূপে উপস্থিত হয়। এক প্রত্যয়ের বিষয়, অভেদাঁকার 
অহম্প্রত্যয়, অত্যন্ত ভিন্ন চিন্তাংশ সকলে বর্তমান থাঁকিয়া কিরূপে একপ্রত্যরীকে আশ্রয় করিতে 
পারে? অভেদাকার এই অহংরূপ প্রত্যর স্থান্কুভবগ্রীহা। প্রত্যক্ষের মাহাত্ম্য প্রমাণাস্তরের 
দ্বারা অভিভূত হয় না, অন্ঠান্ত প্রমাণ প্রত্যক্ষবলেই ব্যবহার লাভ করে। এইহেতু চিত্ত এক 
এবং অনেক-বিষয়গ্রাহী ও অবস্থিত অর্থাৎ শৃন্য নহে কিন্তু এক অভঙ্গ সত্তা । 

টাকা। ৩$। (১) একতত্ব অর্থে মিশ্র বলেন ঈশ্বর, ভিক্ষু বলেন স্থুলাদি কোঁন তব, 
ভোজরাজ বলেন কোন এক অভিমত তত্ব। বস্থৃুত এখানে ধ্যয়পদার্থের কোন নির্দেশবিষয়ে 
বিবক্ষা নাই ( ধ্যেয়ের প্রকার সম্বন্ধেই বিবক্ষা ), কিন্তু ঈশ্বরাঁদি যাঁহাই ধোয় হউক তাহা একতত্বঁ- 
রূপে আলম্বন করিতে হইবে। ঈগ্বরাঁদি ধ্যান নানাভাবে ক্রমশ করা যাইতে পারে। যেমন 
স্ডোত্র আবৃত্তি পূর্বক তদর্থ চিন্তা করিলে চিত্ত ঈশ্বর বিষয়ক নাঁন| আলম্বনে বিচরণ করিতে থাকে । 
একতত্বালম্বন সেরূপ নহে। ঈশ্বর সম্বন্ধে যখন কোন একইরূপ আধ্যাত্মিক ভাবে বা ধারণায় 
চিত্তের স্থিতি হইবে তখন তাদৃশ একরপ আলম্বনে অবধান করার অভ্যাসই একতত্বাভ্যাস। 
তাহ! বিক্ষেপের বিরোধী সুতরাং তন্থারা বিক্ষেপ বিদুরিত হয়। অন্যান্ত ধ্যেয় সম্বন্ধেও এ নিয়ম। 

একতত্বাত্যাসের আলম্বনের মধ্যে ঈশ্বর এবং অহ্ং ভাব উত্তম । প্রতিক্ষণে উদীয়মান চিততবৃত্তি 
সকলের “আমি দ্রষ্টা” এই প্রকার অহংরূপ একালম্বনকে স্মরণ কর| অতীব চিত্তপ্রসাদকর। ইহাই 
শ্রুতির জ্ঞান-আতআ্ার ধারণ] । 

শুদ্ধ ঈশ্বর বল! উন্দেশ্ত থাকিলে হুত্রকার একতত্ শব্ধ ব্যবহার করিতেন না৷ । আবার 
ঈশ্বরপ্রণিধানের দ্বার! অন্তরায় দূর হয় বল! হইয়াছে । সুতরাং একতত্বাত্যাস তনন্তর্গত উপায় বিশেষ । 
যাহাতে শ্বীসপ্রশ্বাসাদি সমস্ত শারীর ক্রিয়৷ হইতে একস্বরূপ চিত্তভাব ম্মরণ হয় তাহাই একতত্ব। 
সেই ভাব ঈশ্বর অথবা অহংতন্ব বিষয়ক হওয়াই উত্তম। অন্যবিষয়কও হইতে পারে। বস্তত যে 
'আঁলম্বন সমষ্টিভূত এক চিত্তভাবস্বরূপ তাহাই একততাঁলম্বন। তাহার অভ্যাসে চিত্ত সহজে 
উত্তমরূপে স্থিত হয়। শ্বীসপ্রশ্বাম সহ সেইভাব অত্যন্ত হইলে স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস যাইয়া! 
যোগাক্গভূত শ্বাসপ্রশ্বীস হয়, এবং উহা অভ্যন্ড হইলে দুঃখের দ্বারা সহসা! অতিভব হয় না। তাহাই 
সহজ ও সুখকর আলম্বন হয় বলিয়! দৌর্দনন্তও তাড়ান যাঁর়। আর, এক অবস্থা স্থির রাখিতে 
গ্রযত্ব থাকে বলিয়া অঙ্গমেজয়ত্বও কমিতে থাকে; এইরূপে ক্রমশ স্থিতি লাত করিতে করিতে 
বিক্ষেপ ও বিক্ষেপসহভ্ সকল অপগত হয় । 
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৩২। (২) বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একাগ্র করিতে হইবে ইহ| উপদিষ্ট হইল। কিন্তু ক্ষণিকবিজ্ঞান- 
বাদীদের মতে ইহার কোন সদর্থ হয় না। ক্ষণিকবিজ্ঞান্বাদীরাও একাগ্র ও বিক্ষিপ্ত চিত্তের কথা 
বলেন। কিন্তু তাহাদের মতানুসারে একাগ্র ও বিক্ষিপ্ত শব্দের তাৎপর্ধ্যগ্রহ ও সঙ্গতি যে হয় না, 

তাহা ভান্তকার দেখাইতেহেন । 
(ক) ইহা বুঝিতে হইলে প্রথমত ক্ষণিকবাদ বুঝ! উচিত। তন্মতে চিত্ত ব! বিজ্ঞান প্রত্যর্থ- 

নিয়ত অর্থাৎ প্রতিবিষয়ে উৎপন্ন ও সমাপ্ত হয়। আর তাহ! প্রত্যরমাত্র * ব! জ্ঞাতবৃত্তিমাত্র, 
নিরাধার, ক্ষণিক বা ক্ষণস্থায়ী। বেমন- দশ-ক্ষণ-ব্য।পী ঘট-বিজ্ঞান হইলে তাহাতে দশটা ভিন্ন 
ভিন্ন ঘটবিজ্ঞান উঠিবে এবং অত্যন্তনাশ প্রাপ্ত হইবে। তাহাদের মধ্যে পূর্ব বিজ্তানটি পর বিজ্ঞানের 
প্রত্যর ব৷ হেতু । তাহাদের মূল শুন্ত অর্থাৎ তাহাদের উভয়ে এমন কোন এক ভাব-পদার্থ অন্থিত 
থাকে না, যে ভাঁবপদার্থের তাহার! বিকার বা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থ। | বৌদ্ধদের গাথা আছে প্পব্ব 
সঙ্থার| অনিচ্চ। উপ্লাদব্যরধন্মিনে! । উগ্নজ্জিতব| নিরুজ্বান্তি তেদং বুপসমো৷ সুখো” ॥ অর্থাৎ সমস্ত 
সংস্কার (বিজ্ঞান ব্যতীত সমস্ত সঞ্চিত আধ্যাত্বিক ভাব) অনিত্য, তাহার। উৎপাঁদ ও লয়ংন্ম্মী | 
তাহার। উৎপন্ন হইয়| নিরুদ্ধ বা! বিলীন হর । তাহাদের যে উপশম অর্থাৎ উঠ| ও নাশ হওয়ার 
বিরাম, তাহাই সখ ব| নির্বাণ। শুদ্ধ সংস্কার নহে, তৎসহভূ বিজ্ঞানও এ্ররূপ। সাংখ্যশান্ত্রমতেও 
চিত্তরৃত্তি সকল পরিণামী বা অনিত্য এবং তাহাদের সম্যক নিরোধই কৈবল্য। সুতরাং প্রধানত 
উভয়বাদে সাদৃগ্ত আছে। কিন্ত উভরবাঁদের দর্শনে ভেদ আছে। সাংখ্য বলেন চিত্তের বৃত্তি সকল 
উৎপত্তিলয়শীল ব! সঙ্কোচবিকাণী বটে, কিন্তু বৃত্তি সকল চিত্ত নামক একই পদার্থের বিকার বা ভিন্ন 
ভিন্ন অবস্থ।। যেমন একসের মাটির তাঁলকে তুমি গ্রতিক্ষণে নান৷ আকারে পরিণত করিতে পার 
কিন্ত তাহাদের সব আকারেই এক সের মাঁটি অন্বিত থাকিবে। অতএব সেই একসের মাটিরই 
উহ বিকার, এরূপ ব্ল| ন্যা্য। ইহাই সংকাধ্যবাদের অন্তর্গত পরিণামবাদ | 

বৌদ্ধ বলিবেন তাহা নহে। যেমন প্রদীপে প্রতিক্ষণে নূতন নূতন তৈল দগ্ধ হইয়৷ যাইতেছে, 
কিন্ত তথাপি উহ্হা এক প্রনীপ বলিয়া প্রতীত হয়, আ-লর বিজ্ঞান ব। আমিত্বও সেইরূপ বিভিন্ন 
বিভিন্ন ক্ষণিক বিজ্ঞানের সন্তান হইলেও এক বলিয়া প্রতীত হয়। 

বৌদ্ধদের এই উদাহরণে ন্তায়দোষ আছে। বস্তুত যাহা আলোক প্রদান করে ইত্যাদি অর্থে 
লোকে দীপশিখ! শব্ধ ব্যবহার করে। একইরূপ আলোক-প্রদান গুণ দেখিয়! লোকে বলে এক 
দীপশিখ! । আলোকপ্রনান গুণ বহু নহে কিন্ত এক। “প্রতি মুহূর্তে যাহাতে নৃতন নূতন তৈল 
দগ্ধ হর” তাহ! দীপশিথ। এ অর্থে কেহ দীপশিখা শব্দ ব্যবহার করে না। যদি কেহ করে তবে সে 
পূর্ব ও পরের দীপশিখা এক এরূপ মনে করে ন|। 

গঙ্গাজল অর্থে যেমন গঙ্গার খাতে যে জল থাকে, তাহা । কোন নির্দিষ্ট এক. জলকে কেহ 
গল্গাজল বলে ন|; দীপশিথাও তন্্প। বলিতে পার নিবাতস্থিত ত্বীসবৃদ্ধিশূন্য দীপশিখাকে এক 
বণিয়াই প্রতীতি ঝ ভ্রান্তি হ্ব। হইতে পারে; কিন্তু তাহ। কেন হয় ?--প্রতি মুহূর্তে শিখায় যে 
তৈল আসে তাহ৷পূর্ব্র তৈলের সমধর্শ্ক বলিয়া । ্ 

ইহা হইতে এই নিশ্বম সিদ্ধ হয় যে একাকার বহুদ্রব্য অলক্ষিতভাবে একে একে আমাদের গোচির 
হইলে তাহ! এক বলির ভ্রান্তি হইতে পারে। কিন্ত ইহার দ্বার! পরিণামবাদ নিরস্ত হয় না। 
একাকার অনেক দ্রব্য থাকিলে এবং প্রকারবিশেষে বোধগম্য হুইলে তবে এরূপ প্রতীতি হুইবে। 

শপ ৭০৭ শিপ শসা রে 

* বৌদ্ধ শাস্ত্রে প্রত্যয় শবের অর্থ হেতু। প্রত্যয়মাত্র-পরক্ষণিক বিজ্ঞানের হেতুমাত্র, 
এরূপ অর্থও বৌদ্ধের দিক্ হইতে সঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু এ স্থলে প্রত্যর অর্থে জঞানবৃত্তি। 
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কিন্তু সেই একাকার বহুত্্ব্য হয় কেমন করিয়া, তাহা সংকাধ্যবাদ দেখায়। দীপশিখার উদাহরণ 
পূর্বোক্ত মৃৎপিগ্ডের উদ্দাহরণের বিরুদ্ধ নর, কিন্তু পৃথক কথা; তাই একের দ্বার অন্যের বাধ 
হয় না। 

ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীর! শ্চাষ্য প্রথার দেখাইতে পারেন না কেমন করিয়া বছ 'আলর বিজ্ঞান হয়। 
পূর্ব গ্রত্যর বা৷ হেতুভূত বিজ্ঞান হইতে উত্তর কার্ধ্ভূত বিজ্ঞান কিরূপে হয়, তাহাতে ক্ষণিকবিজ্ঞান- 
বাদীরা অতি অন্তাষ্য উত্তর দেন। প্রত্যরভূত বিজ্ঞান সম্পূর্ণ শৃন্ত ব। নাশ হইয়া গেল, আর অভাব 
হইতে এক বিজ্ঞানরূপ ভাবপদার্থ উৎপন্ন হইল ; ক্ষণিকবাদীদের এই মত নিতান্ত অন্তায্য। অসং 
হইতে সং হওয়া! বা! সতের অসৎ হইয়া যাওয়া ্যাধ্য মানবচিস্তার বিষয় নহে। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরাও 
বলেন 6%17711)110 1011011 ?0 অর্থাৎ অসৎ হইতে সং হইতে পারে না । বৈজ্ঞানিকদের 0০7561- 

৮৪০1) 01 1701£-বাদও সৎকাধ্যবাদের ছারা | 

আর অসৎ হইতে সৎ হওয়া ব| সতের অসৎ হওয়ার উদাহরণ জগতে নাই। সমস্ত" কার্যেরই 
উপাদান ও হেতুব! নিমিত্ত ( বৌদ্ধের পচ্চন ) এই ছুই কারণ থাক। চাই। পূর্বববিজ্ঞান উত্তর 
বিজ্ঞানের নিমিত্ত হইতে পারে, কিন্তু উত্তর বিজ্ঞানের উপাদান কি? আর পূর্বব বিজ্ঞানের 
উপাদানই বা কোঁথার যায়? এতদুত্তরে বৌদ্ধ বলেন পূর্ব বিজ্ঞান “শূন্য” হইয়া যাঁর; আর উত্তর 
বিজ্ঞান "শৃন্ঠ” হইতে হয়। শৃন্ঠ অর্থে যদি সাক্ষাৎ অজ্ঞেন কোন সত্তা হয়, তবে উহা! চ্যা্য এবং 
সাংখ্যেরই অনুগত । 

সাংখ্য বলেন সমস্ত ব্যক্ত ভাবের মুল উপাদান অব্যক্ত অর্থাৎ ব্যক্তন্মপে ধাঁরণাঁর অযোগ্য এক 
সত্ত1। সাংখ্যের! বাহ ও অধ্যাত্বভূত পদার্থের মধ্যে কাধ্য ও কারণের পরম্পরাক্রমে বুদ্ধিতত্ব বা 
অহংমাত্র বোধ নামক সর্বোচ্চ ব্যক্ত কারণ স্থির করেন। তাহার উপাদান অব্যক্ত । 

বৌদ্ধের বিজ্ঞানের তিতর সাংখ্যের বুদ্ধযাদি তত্বও আছে স্মৃতরাং সেই বিজ্ঞানের কারণ 
'শুন' নামক সতত! বলিলে সাংখ্যেরই অনুগত কথ! বল! হর। “দধির কারণ দুগ্ধ, ছুগ্ধের কারণ গো” 
এইরূপ বলা এবং “গোরসের কারণ গো” এরূপ বল! যেমন অবিরুদ্ধ, সেইরূপ। তবে বিজ্ঞানের 
মধ্যে বিজ্ঞাতাকে ধরিয়া তাহার অব্যক্ততা প্রতিপাঁদন কর৷ সর্ব্বথ| অন্ঠাধ্য | 

সাংখ্যঘোগীর শিত্/ বুদ্ধদেব সম্ভবত শুন্য” শব্দ সত্তা-বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে তাহার ধর্ম দার্শনিক বিচার হইতে কতক পরিমাণে মুক্ত, সুতরাং জনসাধারগ্যে 
বহুল প্রচার-যোগ্য হইয়াছিল। এখনও এরূপ বৌদ্ধ সম্প্রদায় আছেন ধাহারা শুন্তকে অভাব 
মাত্র মনে করেন না কিন্তু সত্ভাবিশেষ বলেন। শিকাগোর ধর্ম সভাঁ় জাপানী বৌন্ধগণ 
স্বমতোল্লেখ কালে বলিয়াছিলেন যে বিজ্ঞানের এক €9587০5 আছে। যাম্য বৌদ্ধদেরও অনেকে 
“শৃম্যকে” নির্বাণ ধাতু নামক এক সত! বলেন। বস্তুত শ্ন্য শব্ধ অল্পষ্টার্থ। 

কিন্তু ভারতে প্রাচীনকালে * এরূপ বৌদ্ধসম্প্রদার প্রসার লাভ করিয়াছিল, যাহারা "শূন্ত'কে 
অভাবমাত্র বলিত, তাহাদের মত যে সম্পূর্ণ অযুক্ত তাহ! ভাম্যকীর নিমলিখিত প্রকারে যুক্তির 
দ্বার! দেখাইয়াছেন। 

আস 

* কথাবখু নামক পালি গ্রন্থ, যাহ। অশোকের সময় রচিত, তাহাতে আছে যে সে সময় 
বৌদ্ধদের মধ্যে বহু প্রকার বিভিন্নবাদী ছিল। মোগগলী পুত্র তিন্ পাটলীপুত্রে ( পাটিনায়) 
অশোকের সভায় খৃঃ পৃঃ ৩০* শতাবীর মধ্যভাগে কথাবখু, রচনা! করেন। তাহাতে তিম্স 
২৫০টি বিভিন্ন ভ্রান্ত বৌদ্ধমত নিরসন করিগ়াছেন ( 510৩ 10181980865 01 17৩ 89008 0১ 

0.1, 0000505৮105) 11605০5১7১0 ),, 
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(খ) চিত্তকে ক্ষণস্থার়ী পদার্ঘমাত্র বলিলে ক্ষণিকবাদীরা যে বিক্ষিপ্ত, একাগ্র আদি 
চিত্তাবস্থার বিষয় বলেন, তাহার কোন প্রকৃত অর্থসঙ্গতি হয় না। কারণ প্রত্যেক চিত্ত যদি 
বিভিন্ন ও ক্ষণস্থায়ী-মাত্র হয়, তবে তাহা সবই একাগ্র ; যেহেতু ক্ষণস্থায়ী এক একটা চিত্তে ত এক 
একট করিয়াই আলম্বন থাকে। 

যদি বল সমানাকার বিজ্ঞানের প্রবাহকেই একাগ্র চিত্ত বলি, তাহাও নিরর্থক। কারণ 
সেই একাগ্রতা কোন্ চিত্তের ধর্ম? প্রত্যেক চিত্তই যখন পৃথক্ সত্তা, তখন প্রবাহ-চিত্ত নামে 
এক সত্তা হইতে পারে না। অতএব একাগ্রতা “প্রবাহ চিত্তের ধর্ম” এরূপ বলা সঙ্গত নহে। 
আর প্রত্যেক চিত্ত যখন পৃথক্ পৃথক্ তখন চিত্তের সদৃশ আলম্বনই হউক, আর বিদদুশ আলম্বনই 
হউক সমস্ত চিত্তই একাগ্র হইবে । বিক্ষিপ্ত চিত্ত বলিয়৷ কিছু থাকিবে না । 

(গ) আর প্রত্যয় সকল পৃথক্ ও অদস্বন্ধ হইলে, এক প্রত্যয়ের দৃষ্ট বিষয়ের ব! কৃত কর্মের 
অপর প্রত্যয় স্মর্তা, ফলভোক্ত। হইতে পারে না। এবিষয়ে ক্ষণিকবাদীর! উত্তর দিবেন যে 
বিজ্ঞান সংস্কার-সং্তাদি-সম্পরযুক্ত হইয়! উদিত হয়, আর পূর্ববক্ষণিক বিজ্ঞান উত্তরক্ষণিক বিজ্ঞানের 
হেতু বলিয়া উত্তর বিজ্ঞান পূর্ব্ব বিজ্ঞানের কতক সদৃশ সংস্কারাদি-সম্পরযুক্ত হইয়া উদ্দিত হয়। 
্থৃতি ও কর্ণ ( চেতন! বিশেষ ) বৌদ্ধমতে সংস্কার। তজ্জন্য উত্তর বিজ্ঞানে পূর্বববিজ্ঞান-সম্্রযুক্ত 
্বত্যা্দি অনুভূত হয়। কিন্ত ইহাতে পূর্ব বিজ্ঞান হইতে উত্তর বিজ্ঞানে কোন সতত! যার, 
এরূপ স্বীকার করা অহাধ্য হয়। কিন্তু ক্ষণিকবাদে পূর্ব বিজ্ঞানের সমন্ডই নাশ বা অভাব হয়। 
অতএব প্রত্যয় সকল একই মৌলিক চিত্তপদার্থের ভিন্ন ভিন্ন পরিণাঁম এই সাঁংখ্টীয়দর্শনই যুক্তিযুক্ত 
হইতে ছ। 

(ঘ) ঈদৃশ দর্শনের অনুকূল আর এক যুক্তি এই যে-_“বে আমি দেখিয়াছিলাম সেই আমি 
স্পর্শ করিয়াছি”; “যে আমি স্পর্শ করিয়াছিলাম সেই আমি দেখিতেছি” এইরূপ প্রত্যয়ে বা 
প্রত্যভিজ্ঞায় “আমি” এই প্রত্যয়াংশ আমাদের এক বলিয়| অনুভব হয়। 

ক্ষণিকবাদীরা বলিবেন উহ! “একই দীপ শিখ” এইরপ “জ্ঞানের ন্যায় ভ্রান্ত একত্ব জ্ঞান। 
কিন্তু উহা যে দীপ-শিখার স্তায় এরূপ কল্পনা করিবার হেতু কি? ক্ষণিকবাদীরা কেবল দৃষ্টান্ত 
দেন কিন্তু যুক্তি দেন না। প্রত্যুত "শৃন্ত' অর্থে অভাব ইহা প্রতিপন্ন করিবার খাতিরে এরূপ 
কল্পন। করেন। অথবা “যাহ। সং তাহা ক্ষণিক” এই অপ্রমাণিত প্রতিজ্ঞাকে ভিত্তি বা হেতু 
করিয়া-_“আমিত্ব সং” অতএব তাহা ক্ষণিক, এইরূপ অধুক্ত উপনয় ও বিনিগমন। করেন। কিন্ত 
এরূপ কল্পনায় প্রত্যক্ষ একত্থান্থভব বাধিত হয় ন|, কারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ সর্বাপেক্ষা বলবৎ। 
আধুনিক কোন কোন বেদান্তবাদীও সতের অভাব হয়, এরূপ স্বীকার করিয়৷ মায়াবাদ 
বুঝাইবার চেষ্টা করেন। তাহারা বলেন যে__“বে ঘটটা ভাঙ্গিয়া গেল তাহা! ত একেবারেই 
নাশ প্রীপ্ত হইল” অতএব এরূপ স্থলে সতের নাশ স্বীকারধ্য। ইহা! কেবল বাক্যময় যুক্তযাভাস 
মাত্র। বস্তত যে ঘট নাম জানে ন! সে যর্দি এক ঘট দেখিতে থাকে, এবং তৎকালে যদি ঘট 
কেহ ভাঙ্গিয়া দেয়, তবে সেকি দেখিবে? সে দেখিবে যে খাপরাঁসকল ( ঘটাবয়ব ) পূর্বে এক 
হি অন্য স্থানে রহিল। পরন্ত কোনও সৎ পদার্থের অভাব তাহার দৃ্িগোচর 

না। 

৩২। (৩) গোনয়-পাঁরসীয় স্যায়। এক প্রকার স্টারাভাস বা হষ্ট স্যায়। তাহা যথা 
গোময়ই পান়স (বা পয়১); কারণ গোময় গব্য (গোজাত ), এবং পায়দও গব্য ; অতএব 
উভয়ে একই দ্রব্য। এইরূপ ণ্ঠায়ে-ই শেষে ক্ষণিকবিজ্ঞানবাঁদের সঙ্গতি হইতে পারে । 

০০০০ 



সমাধিপাদ। ৩৩ নুত্র। ৭৯ 

ভাব্যম্। যন্তেদং শান্ধেণ পরিকর্ধনির্দিস্তে তৎ কথম্ ?-- 

মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাৎ সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াাং 
ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্ ॥ ৩৩ ॥ 

তত্র সর্বপ্রীণিষু সথখসস্তোগাপনেষু মৈত্রীং ভাঁবয়েৎ, হুঃখিতেষু করণাঁং, পুণ্যাত্মকেষু মুদিতাম্, 
অপুণ্যাত্মকেষু উপেক্ষাম। এবমস্ত ভাবয়তঃ শুর! ধর্ম উপজায়তে, ততশ্চ চিত্রং প্রসীদতি, 
প্রসন্নমেকাগ্রং স্থিতিপদং লভতে ॥ ৩৩। 

ভাস্কানুবাদ- শাস্ত্রে চিত্তের যে পরিষ্ষার-প্রণালী (নির্মূল করিবার উপায়) কথিত আছে, 
তাহ! কিরূপ? 

৩৩। সুখী, ছুঃখী, পুণ্যবান্ ও অপুণ্যবান্ প্রাণীতে: যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা৷ ও 
উপেক্ষ। ভাঁবন। করিলে চিত্ত প্রসন্ন হয়। স্থ 

তাহার মধ্যে সুথসভোগযুক্ত সমন্তগ্রাণীতে মৈত্রীভাবন! করিবে, দ্রঃখিত প্রাণীতে করুণা, 
পুণ্যাত্মাতে মুদিত৷ এবং অপুণ্যাত্মাতে উপেক্ষা করিবে । এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে শুরধর্ম 
উৎপন্ন হয়, তাহাতে চিত্ত প্রসন্ন ( নির্মল ) হর ; প্রসন্নচিত্ত একাগ্র হইয়। স্থিতিপদ লাত করে। (১) 

টাকা । ৩৩। (১) যাহাঁদের সুখে আমাদের স্বার্থ নাই বা স্বার্থের ব্যাঘাত হয়, তাহাদের 
সুখ দেখিলে বা ভাঁবিলে সাধারণ মানুষের চিত্ত প্রারই ঈর্যাদিযুক্ত হয়। সেইরূপ শক্রআদির 
দুঃখ দেখিলে নিষ্ঠুর হর্য হয়। যে স্বমতাঁবলম্বী নহে, অথচ পুণ্যকারী, তাদৃশ ব্যক্তিদের 
প্রতিপত্তি-আদি দেখিলে বা চিন্তা করিলে অস্থয়া ও অমুদিত ভাব হয়। আর অপুণ্যকারীদের 
(স্বার্থ ন। থাকিলে) প্রতি অমর্ধ বা কুদ্ধ ও পৈশুন্যুক্ত ভাব হয়। এই প্রকার ঈর্ধা, নিষ্ঠ্র 
হর্ষ, অমুদিতা ও তুদ্ধ-পিশুন-ভাঁব মনুষ্টের চিত্রকে আলোড়িত করিয়া সমাহিত হইতে দের না। 
তজ্জন্য মৈত্র্যাদি ভাবনার ছারা চিত্তকে প্রসন্ন বা রাজসমলশূন্ট ও সুখী করিলে তাহ! একাগ্র হইয়া 
স্থিতি লাভ করে। আবপ্তক হইলে সাঁধক ইহার ভাবনা করিবেন। 

মিত্রের সুখ হইলে তোমীর মনে যেরূপ সুখ হয়, তাহা প্রথমে ম্মরণারঢ় করিবে। পরে ষে 
বে লোকের (শক্র অপকারক আদি ) সুখে তোমার ঈর্ষা দ্বেষ হয়, তাহাদের সুখে “আমি মিত্রের 
সুখের মত সুখী” এইরূপ ভীবন! করিবে। “নুখং মিত্রাণি চোত্যান্: বিবর্দতু সুখ ব এই 
বাক্যের দ্বারা উক্তরূপ ভাঁবন৷ কর! স্ুকর। শক্র আদি যাহাদের দুঃখে তোমার নিষ্ঠুর হর্ষ 

হয়, তাঁহাদের ছুঃখ চিন্তা করিয়া প্রিয়জনের ছুঃখে যেরূপ করশীভাব হয়, তাহা ছুঃখীদের প্রতি 

প্রয়োগ করিয়। করুণ! ভাবন। করিতে অভ্যাস করিবে । 

সংশ্মী-বিধন্থ্ী যে কোন ব্যক্তি পুণ্যবান্ হউক না, তাহাদের পুণ্যাচরণ চিন্তা! পূর্বক নিজের 

বা সংশ্মীদের পুণ্যাচরণে মনে যেরূপ মুদ্বিতাভীব হয়, তাহা তাহাদের প্রতিও চিন্তা করিবে। 

পরের দোষ ( অপুণ্য) গ্রাহথ না করাই উপেক্ষা । ইহা ভাবনা নহে? কিন্তু অমর্যাদি ভাব মনে 

না! আন! (৩২৩ দ্রষ্টব্য )। এই চারি সাঁধনকে বৌদ্ধরা ব্রহ্মবিহার বলেন এবং বলেন যে ইহার 
বার ব্্মলৌকে গমন হয ও বুদ্ধের পূর্ব হইতেই ইহারা ছিল। 

০ 



৮৯ পাতঞ্জল দর্শন । 

প্রচ্ছর্দনবিধারণাভ্যাৎ ব৷ প্রাণত্য ॥ ৩৪ ॥ 
ভাম্যম্। কোষ্ট্ন্ত বায়োর্নাসিকাপুটাভ্যাং প্রষত্ববিশেষাদ্, বমনং প্র্রচ্ছদ্দনম্, বিধারণং 

প্রাণাঁয়ামঃ, তাভ্যাঁং বা মনসঃ স্থিতিং সম্পাদয়েৎ ॥ ৩৪ ॥ 

৩৪। প্রাণের প্রচ্ছর্দন এবং বিধারণের ঘারাও চিত্ত স্থিতি লাভ করে ॥ সু 

ভাষ্যান্ুবাদ--অভ্যন্তরের বাযুকে নাসিকাঁপুটঘ়-ঘারা প্রযত্ববিশেষের সহিত বমন বরা 
প্রচ্ছদ্দন (১)। বিধারণ প্রাণায়াম বা প্রাণকে সংযত করিয়। রাখা । ইহাদের দ্বারাও মনের 
স্থিতি সম্পাদন কর! বাইতে পারে। 

স্টীকা। ৩৪। (১) চিত্তের স্থিতির জন্ঠ চিত্তের বন্ধন আবশ্যক, ক্ু্রাং চিত্তবন্ধনের চেষ্ট না 
করিয়। শুদ্ধ শ্বাস-প্রশ্থীম লইয়া অভ্যাস করিলে কখনও চিত্ত স্থিতি লাভ করিবে না। তজ্জন্ত ধ্যান 
সহকারে প্রাণায়াম ন! করিলে চিত্ত "স্থির ন। হইয়া 'অধিকতর চঞ্চল হয়। মহাভারতে আছে 
“যগনৃস্ততি মুঞ্চন্বৈ প্রাণান্মৈথিলসত্তম। বাতাধিক্যং ভবত্যেব তস্মাত্তং ন সমাচরেৎ।॥” ( মোক্ধর্শ। 
৩১৬ অঃ ) অর্থাৎ ন। দেখিয়! বা ধ্যানশূন্ত প্রাণায়াম করিলে বাতাধিক্য বা চিততচাঞ্চল্য হয় অতএব 
হে মৈথিলসত্তম! তাহাঁর অনুষ্ঠান করা উচিত নহে। অতএব প্রত্যেক প্রাণায়ামে শ্বাসের সঙ্গ 
চিত্তকেও ভাববিশেষে একাগ্র করিতে হয়। শান বলেন "শৃন্তাবেন যুজীয়াৎ” অর্থাত প্রাণকে 
শূন্যভাবে যুক্ত করিবে । অর্থাৎ রেচন-আদিকালে যেন মন শূন্যবৎ বা নিঃসক্কল্প থাকে, এরূপ "ভাবনা 
করিবে । তাদৃশ ভাবনা সহ রেচনাদি করিলেই চিত্ত স্থিতি লাভ করে ; নচেৎ নহে। 

যে প্রযত্ববিশেষের দ্বারা রেচন হয়, তাহ! ত্রিবিধ। প্রথমতঃ_-প্রশ্থাস দীর্ঘকাঁপ ব্যাপিক্া 
করিবার ব| ধীরে ধীরে করিবার প্রযত্ব। দ্িতীয়তঃ-_তৎকালে শরীরকে স্থির ও শিথিল বাধিবার 
প্রযত্ব। তৃতীয়তঃ__তত্সহ মনকে শৃল্টবৎ বা! নিঃসক্বল্প রাখিবার প্রযত্ব। এইরূপ প্রবত্ববিশেষ সহ 
রেচন ব। প্রচ্ছ্দন করিতে হয়। 

পরে রেচিত হইলে বায়ু গ্রহণ ন| করিয়া যথাসাধ্য সেইরূপ স্থির শুন্ঘবৎ মনোভাবে অবস্থান 
করাই বিধারণ। এই প্রণালীতে পূরণের কোন বিশে প্রযত্ব নাই, সহজ ভাবেই পূরণ করিতে 
হয়, কিন্তু সে সময়ও যেন মন শূন্যবৎ স্থির থাকে তাহ! দেখিতে হয়। 

শরীর হইতে আত্মবোধ উঠিয়। গিয়! হৃদয়স্থ আত্মান্ততব সেই নিঃসঙ্কল্প বাক্যহীন ব। একতান 
প্রণবাগ্র অবস্থায় যাইন় স্থিত হইতেছে-_এরূপ তাঁবন| রেচন কালেই হয়, পূরণে হয় না, তাই 
পূরণের কথা বলা হয় নাই। প্র্রচ্ছর্দনে ও বিধারণে শরীরের মর্ম শিথিল হইয়া! নিঃসঙ্কয ও নিক্রিয় 
মনে স্থিতি করার ভাব সাধিত হয়, পূরণে তাহ| হয় না। 

এই প্রণালী অভ্যাস করিতে হইলে, প্রথমে দীর্ঘ প্রশ্বাস (উপযুক্ত প্রযত্বসহকারে ) করিতে 
হয়। সমস্ত শরীর ও বক্ষ স্থির রাখিয়া কেবল উদর চালনা করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস করিবে । কিছুকাল 
উত্তমরূপে ইহা! অষ্যাস করিলে, সর্বশরীরব্যাগী সুখময় বোধ বা লঘুতাবোধ হয়। সেই বোধ 
সহকারেই ইহা অভ্যস্ত ইহাঁ অভ্যস্ত হইলে, পরে প্রত্যেক প্রনশ্বীসের বা রেচনের পর বিধারণ 
না করিয়া মধ্যে মধ্যে কর! যাইতে পাবে, তাহাতে অধিক শ্রমবৌধ হয় না। ক্রমশঃ অভ্যাসের 
দ্বারা প্রত্যেক রেচনের পর বিধারণ করা সহজ হয়। 

যাহাতে রেচনে ও বিধারণে ্বতন্রপ্রযত্র ন| হয়, যাহাতে উভয়ে একত্র মিলাইয়। যায়, তাহাই 
এই অভ্যাসের কৌশল। প্্রচ্ছর্দনকালে কোষ্ঠস্থ সমস্ত বায়ু রেচন না করিলেও হয়। কিছু বায়ু 
থাকিতে থাকিতে রেচন হুক্্ম করিয়৷ বিধারণে মিলাইয়া দিতে হয়। সাবধানে তাহ! আয 
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কারা, যাহাতে প্ররচ্ছর্দন ও বিধারণ এই উভয় প্রধত্বে ( এবং সহজত ব! অনতিবেগে পুরণ কালে ) 
শরীর ও মনের স্থির-শৃচ্ভবং ভাব থাকে, তাহ সাবধানে লক্ষ্য করিতে হয়। অভ্যাসের ছারা 
যখন ইহা দীর্ঘ কাল অবিচ্ছেদে করিতে পার! যার, এবং যখন ইচ্ছ। তখনই করিতে পার৷ যায়, 
তখন চিত্ত স্থিতি লাভ করে। অর্থাৎ তাহাই এক প্রকার স্থিতি এবং তৎপূর্ববক সমাধি সিদ্ধ হইতে 
পারে। শ্বাসের সহিত এক প্রযত্তে বিক্ষিপ্ত চিত্তও সহজে আধ্যাত্মিক প্রদেশে বঞ্ধ হয়, তজ্জ্ক ইহ 
অন্ততম গর স্থিত্যুপাঁয়। এইরূপ প্রাণারাম নিরন্তর অভ্যান কর! যায় বলিয়া ইহা স্থিতির 

বিষয়বতী ব৷ প্ররৃত্তিরৎ্পনন। মনসঃ স্থিতিনিবন্ধানী || ৫ | 
ভাষ্যম্। নাসিকাগ্রে ধারয়তোহন্ত য| দিব্যগন্ধসংবিৎ সা গন্ধপ্রবৃত্িঃ, জিহ্বাগ্রে দিব্যরসসংবিৎ, 

তালুনি রূপসংবিৎ, জিহ্বামধ্যে স্পর্শসংবিৎ, জিহ্বামূলে শব্বসংবিৎ ইত্যেতাঃ প্রবৃত্তয় উৎপন্নাশ্িত্তং 
স্থিতৌ নিবধস্তি, সংশয়ং বিধমস্তি, সমাধিপ্রজ্ঞাধাঞ্চ ছ্বারীভবন্তীতি। এতেন চন্দ্রাদিত্যগ্রহ্নিপ্রদীপ- 
রত্বাদিযু প্রবৃত্তিরুৎপন্৷! বিষয়বত্যেব বেদিতব্যা। যগ্যপি হি তত্তচ্ছাস্থানুমানাচাধ্যোপর্দেশৈরবগতমর্থতন্বং 
সন্ভুতমেব ভবতি এতেষাং বথাভূতার্থপ্রতিপাদনসামর্থ্যাৎ তথাপি যাবদেকদেশোহপি কশ্চিন্ন স্বকরণ- 
সংবেছ্ো ভবতি তাবৎ সর্ধ্বং পরোক্ষমিব অপবর্গ।দিষু সুঙ্ষেষর্থেধু ন দৃঢীং বুদ্ধিমুৎপাদপনতি। তন্মাচ্ছা- 
্্ান্মমানাচাধ্যোপদেশোপোলনার্থমেবাবন্তং কশ্চিদ্ধিশেষঃ প্রত্যক্ষীকর্তব্যং। তত্র ততুপদিষ্টার্থেক- 
দেশস্ত প্রত্যক্ষত্বে মতি সর্ধ্ং সুস্ক্মবিবরমপি আ৷ অপবর্গাৎ সুশ্রব্বীরতে এতদর্থমেব ইদং চিত্ত-পরিকর্ণ 
নির্দিস্ততে। অনিরতাস্থ বৃত্তিষু তদ্িষগ়ারাং বশীকারসংজ্ঞারামুপজাতায়াং চিত্তং সম্্থং স্তাৎ তন্ত 
তস্তার্থন্ত প্রত্যক্ষীকরণায়েতি, তথাচ সতি শ্রন্ধাবীধ্যম্থৃতিসমাধপোহস্তাপ্রাতিবন্ধেন ভবিষ্য্তীতি ॥৩৫। 

৩৫। বিষয়ব্তী (১) প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলেও মনের স্থিতিনিবন্ধনী হয় ॥ ন্থু 
ভাব্যাচ্কুবাদ-_নাসিকাগ্রে চিত্তখারণ করিলে যে দিব্যগন্ধনংবিদ্ ( হলাদযুক্তজ্ঞান ) হয়, 

তাহা গন্ধপ্রবৃত্তি। ( সেইরূপ ). ভিহ্বাগ্রে ধারণ। করিলে দিব্যরসসংবিদ্, তালুতে রূপসংবিদ্, 
জিহ্বার ভিতরে স্পর্শসংবিদ্ ও জিহ্বামূলে শব্দসংবিদ্ হয়। এই প্রবৃত্তি (প্ররুষ্া বৃত্তি ) সকল 
উৎপন্ন হইয়া স্থিতিতে চিত্তকে দৃটবদ্ধ করে, সংশর অপসারিত করে, আর ইহার! সমাধিপ্রচ্তার 
দবািস্বরূপ হয়। ইহার দ্বারা চন, সুর্য, গ্রহ, মণি, প্রদীপ, রত্ব প্রত্ৃতিতে উৎপন প্রবৃত্তিকেও 
বিষয়বতী বলিয়। জানা যায়। শাস্ত্রের অনুমানের ও আচাধ্যোপদেশের যথাভূতবিষয়ক জ্ঞানোৎ- 
পাদনের সামর্থ্য থাক! হেতু যদিও তাহাদের দ্বারা পাঁরমার্থিক অর্থতত্বের অবগতি হর, 

তথাপি যতদিন পর্যন্ত উক্ত উপায়ে অবগত কোন একটি বিষয় নিজের ইন্দ্িয়গোচর না হয়, 
ততদিন সমস্ত পরোক্ষের স্যার ( অনৃষ্ট, কারনিকের মত ) বোধ হয়, ( কিঞ্চ ) মোক্ষাবস্থা প্রভৃতি 
কম বিষয়ে দৃঢ় বুদ্ধি উৎপন্ন হয় না। সে কারণ, শাস্ম, অনুমান ও আচার্য হইতে প্রাপ্ত উপদেশের 
সংশরনিরাকরণের জন্য কোন বিশেষ বিষয় প্রত্যঞ্চ করা অবন্ত কর্তব্য। শান্্াহ্যপদিষ্ট বিষয়ের 
একাংশ প্রত্যক্ষ হইলে তখন কৈবল্য পধ্যন্ত সমস্ত সুক্ষ বিষয়ে শ্রদ্ধাতিশদ হয়, এইজন্য এই 
প্রকার চিত্তপরিকর্ম নির্ঈষ্ট হুইরাছে। অব্যবাস্থত বৃত্তিকপের মধ্যে দিব্যগন্ধাদি প্রবৃত্তি উৎপন্ন 
হইয়া (সাধারণ গন্ধানির দৌধাবধারণ হইলে ) গন্ধাদি বিষন্ধে বশীকার সংস্ঞা বৈরাগ্য উৎপক্ 
হওত সেই সেই (গন্ধাদি) বিধরের সমাক্ প্রত্যক্ষীকরণে ( সম্তরঞ্ঞানে ) চিত্ত সধর্থ ( উপবোগী ) 

৯১ 
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হয়। তাহ! হইলে শ্রদ্ধা, বীর্য, স্থৃতি ও সমাধি__ইহার! সাধকের চিত্তে প্রতিবন্ধ-শূন্য-ভাবে 
উৎপন্ন হয়। 

টীক]। ৩৫। (১) বিষয়বতী-শবস্পর্শাদি বিষয়ব্তী। প্রবৃত্তি প্রক্ষ্টা বৃতি। অর্থাৎ 
(দিব্য) শব্দ-স্পশাদি-বিষয়ের প্রত্যক্ত্বরূপ| সুঙ্ষা। বৃত্তি। নাসাগ্রে ধারণা করিলে শ্বাস বাধুর 
মধ্যেই যে অননুভূতপূ্ব্ব একপ্রকার সুগন্ধ বোধ হয় তাঁহ! সহজেই অনুভূত হইতে পারে। 

তালুব উপরেই আক্ষিক £1য়ু (০0০ 1765 )। ভিহ্বাঁতে স্পর্শ জ্ঞানের অতি প্ররস্কুটভাব। 
আর ভিহ্বামূল বাক্যোচ্চারণ-সম্বন্ধে কর্ণের সহিত সম্বদ্ধ। অতএব এই এই স্থানে ধারণ! 
করিলে জ্ঞানেন্দিয়ের সুক্মম শক্তি প্রকটিত হর। ৃ 

চন্মাদিকে স্থির নেত্রে নিরীক্ষণ পূর্বক চক্ষু মুদ্রিত করিলেও বথাঁবৎ তত্ব্রপের জ্ঞান হইতে 
থাঁকে। তাহ! ধ্যান করিতে করিতে তত্তবদ্রপ। প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয। তাহারাও বিষয়বতী ; 
কারণ তাহার। রূপাদির অন্তর্গত । বৌদ্ধেবা এইরূপ প্রবৃতিকে কসিন বলেন। জল, বায, অগ্মি 
প্রভৃতি ভেদে তাহারা দশ কসিনের উল্লেখ করেন ; কিন্তু সমন্তই বস্তত শব্দাদি পঞ্চ বিষন্বের অন্তর্গত । 

২১ দিন অনবরত ধ্যান না করিলে ইহাতে ফল লাভ হন ন|| কিছুদিন অল্পে অল্পে অভ্যাস 
করিয়৷ পরে কিছুদিনের ভন্য কোন চিন্ত। বা. উপসর্গ ন| ঘটে এরূপ অবস্থায় অবস্থিত হইয়! ২৩ 
দিবস অল্লাহাররে .বা উপবাঁদ করিরা উক্ত নাঁপাগ্রাদি-প্রদেশে ধ্যান করিলে বিষণবতী প্রবৃত্তি 
উৎপন্ন হম 

এইরূপ সাক্ষাৎকার হইলে বে যোগে দৃঢা শ্রন্ধ। হর ও পার্থিব শবাদিতে বৈরাগা হয়, তাহ। 
ভাষ্যকার স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন। 

এবিষয়ে শ্রতিতে আছে “পৃথ্যাপ্যতেভোহনিলথে সমুখিতে, পঞ্চাম্মকে যোগগুণে প্রবুত্তে”। 
উহার ভাষ্যে আছে “জ্যোতিগ্তী ম্পর্শবতী তথ রসবতী পুর । গন্ধবত্যপরা প্রোক্তা চততস্ 
প্রবৃত্ত়ঃ ॥ আসাঁং যোগপ্রবৃত্তীনাং হচ্ছেকাপি প্রব্র্ততে।  প্রবৃত্তবোগং তং প্রাহুধোগিনে। 
যোগচিন্তকাঁঃ ॥” ইহার অর্থ ভান্বতী ১৩৫ সূত্রের ব্যাখ্যার দ্রষ্টব্য। 

ররর বাটার 

বিশোকা বা জ্যোতিত্বতী ॥ ৩৬ ॥ 
ভাষ্যম্। প্রবৃত্তিরৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনীত্যন্থবর্ততে। হৃদয়পুগ্রীকে ধারয়তো ধা 

ুদ্ধিসংবিৎ, বুদ্ধিসত্ং হি ভান্বরমাকাশকনং, তত্র স্থিতিবৈশারগ্াৎ প্রবৃতিঃ হুধ্যেনদুগ্রহমণিপ্রভা- 
রূপাকারেণ বিকল্পতে, তথাহন্মিতায়াং সমাপন্নং চিত্তং নিস্তরঙ্গমহোদধিকল্পং শাস্তমনন্তমন্মিতামান্ত্রং 
তবতি, যত্রেদদুক্তম “তমণুমাত্ত্রমাত্মানমনুবিদ্ভাম্মীতে/বং তাঁবগু জন্প্রজানীতে” 
ইতি। এব! দ্বনী বিশোকাঁ, বিষয়বতী 'অস্মিতামাত্র। চ প্রবৃত্তিজ্যোতিম্মতীত্যুচ্যতে, য়া যোগিনশ্চিন্্ 
স্থিতিপদং লভতে ইতি ॥ ৩৬ ॥ 

৩৬। বিশোকা বা জ্যোতিম্মতী প্রবৃতিও (১) চিত্তের স্থিতি সাধন করে ॥ থু 
ভ'ষ্যান্থুবাদ-_“প্রবৃতি উৎপন্ন হইয়৷ মনের স্থিতিনিবন্ধনী হয়” ইহা উহা আছে। হ্থায়- 

পুগুরীকে ধারণা করিলে বুদ্ধিসংবিদ্ হয়। বুদ্ধিসত্বব জ্যোতির্মর আকাশকল্প ; তাহাতে বিশারদী 
স্থিতির নীম প্রবৃত্তি, তাহা হয, চন্তর, গ্রহ ও মণির প্রভারপের সাদৃশ্তে বহুবিধ হুইতে পারে। 



সমাধিপাদ। ৩৬ সুত্র। ৮৬ 

সেইরূপ অস্মিতাতে (২) সমাপন্ন চিত নিম্তর্জ মহাসাগরের স্যার শাস্ত, অনন্ত, অন্মিতামাত্র হয়। 
এ বিষয়ে ইহা! উক্ত হইগ্লাছে “সেই অুমাত্র আম্মাকে অন্ুবেদনপূর্রক “আমি' এই মাত্র ভাবের 
সম্যক উপলব্ধি হয়”। এই বিশোক! প্রবৃত্তি দ্বিবিধা__বিষয়বতী ও অন্মিতামাত্রা। ইর্থাদিগকে 
জ্যোতিত্মতী বলা যাঁয় ; ইহাদের দ্বারা যোগীর চিত্ত স্থিতিপর-লাভ করে। 

টীকা। ৩৬। (১) বিশোকা বা গ্যোতিম্মতী প্রবৃত্তি। প্রনৃতির অর্থ পূর্বের উক্ত 
হইয়াছে । পরম সুখময সাত্বিক তাৰ অন্যস্ত হইনা তাহার দ্বাব! চিত্ত অবপিক্ত থাঁকে বলিম! ইহার 
নাম বিশোক।। আর সাত্বিক প্রকাশের বা জ্ঞানালোকের আতিশয্য হেতু ইহার নাম জ্যোতি্মতী | 
জ্যোতি এখানে তেজঃ নহে, কিন্তু হুক্ষা, ব্যবহিত, বিপ্ররুষ্ট বিষষের্,.প্রকাশকারী জ্ঞানালোক। 
সুত্রকার অন্যত্র (৩২৫ সুত্রে) ঈদৃশ! প্রবৃতিকে প্রবৃন্তালোক বঙ্গিাছেন। তবে জ্যোতিঃ 
পদার্থের সহিত এই ধ্যানের কিছু সম্বন্ধ আছে। তাহ নিয়ে দ্রষ্টর্যু। 

৩৬। (২) হৃদয় পুগুরীক [ ১২৮ (১) দ্রষ্টব্য ] বা ব্র্গবেশ্ের মধ্যে শুভ্র আকাশকল্প 
( বাঁধাহীন ) জ্যোতি ভাবন! পূর্বক বুদ্ধিসত্তে ক্রমশঃ উপনীত হইতে হয। বুদ্ধিসত্ব গ্রাহথ পদার্থ 
নহে, কিন্ত গ্রহণ পদার্থ ; তজ্জন্য অবশ্ঠ শুদ্ধ আকাঁশকল্প জ্যোতি ভাবিলে বুদ্ধিপত্রের ভাবন! হয় না। 
গ্রহণতত্ব ধারণা করিতে যাঁইলে গ্রাহের এক অস্পষ্ট ছাবা গ্রথম প্রথম তৎসহ ধারণ! হয়। আভ্যন্তরিক 
শ্বেত হার্দজ্যোতিই সাধারণতঃ অশ্মিতার ধ্যানের সহিত গ্রাহাকোর্টিতে উদিত থাকে। গ্রহণে চিত্ত 
সম্যক স্থির না হইলে তাহা একবার সেই ভ্যোঁতিতে ও একবার আত্মন্থতিতে বিচরণ রে। এই 
জ্যোতি তাই অন্মিতার কাল্পনিক স্ববপ বলিরা ব্যবহৃত হয। হুধ্য-চন্দাদদির রূপও প্ররূপে 
অস্মিতার কাল্লনিক স্বরূপ হয় । শ্রুতি বলেন-_“অনুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ” | 

“নীহাবধূমার্কীনিলানলানাং, খগ্োতবিদ্যাৎস্ফটিকশশিনাম্। 
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি ব্র্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে” ॥ শ্বেতাশ্বতর ২1১১ 

রূপজ্ঞানের স্ায় স্পর্শ-্বাদাদি জ্ঞানও অশ্মিতাধ্যানের বিকল্পক হইতে পারে। ধ্যানবিশেষে 
মর্মস্থানে (প্রধানত হয়ে ) বে স্ুখমধ ম্পর্শবোঁধ হয তাহাই আলম্বন করিরা সেই সুখের বোধ! 
অশ্মিতায় যাওয়া ঘাইতে পারে। 

এই ধ্যানের স্বরূপ যথা £__হৃদযে অনন্তবৎ, আকাশকল্প বা স্বচ্ছ জ্যোতি ভাবনা পূর্ব্বক তাহাতে 
আত্মভাবন। করিবে । অর্থাৎ তাহাতে ওতপ্রোত ভাবে “আমি” ব্যাপির়া আছি এরূপ ভাবনা 
করিবে। এই রূপ ভাবনায় অনির্বচনীয় স্ুথ লাভ হয়। 

ত্বচ্ছ, আলোকময়, হৃদয় হইতে যেন অনন্ত প্রসারিত, এই আমিত্ব-ভাবের নাঁম বিষয়বততী 
বিশোঁক! বা বিষয়বতী জ্যোতি্মতী। ইহা স্ববপ-বুদ্ধি বা অস্মিতা-মাত্র নহে, কিন্তু ইহা বৈঝারিক 
বুদ্ধি। কারণ স্বরূপবুদ্ধি গ্রইণ, ইহা কিন্তু সম্পূর্ণ গ্রহণ নহে। ইহার দ্বারা হুক্ম বিষয় 
প্রকাশিত হয়। যে বিষয় জানিতে ₹ইবে তাহাঁতে যোগীরা এই হৃদগত সাত্বিক আলোক দ্তুন্ত 
করি প্রজ্ঞ। লাত করেন। অতএব এই প্রকার ধ্যানে গ্রহণ মুখ্য নহে, কিস্তু বিষয়বিশেষই মুখ্য। 
অন্মিতা-মাত্র-বিষয়ক যে বিশোকা প্রবৃত্তি তাহাতেই গ্রহণ মুখ্য অর্থাৎ তাহা স্বরূপবুদ্ধি-তয়ের 
সমাপত্তি। 

উপযুক্ত হ্ৃদয়কেন্ুব্যাপী আমিত্বৰপ বিষয়বতী ধ্যান আয়ত্ত হইলে, ব্যাপী বিষয়্ভাবকে লক্ষ্য 
না করিয়া আমিত্ব-মাত্রকে লক্ষ্য করিয়া ধ্যান করিলে অশ্মিতামাত্রের উপলন্ধি হয়। তাহাতে 
ব্যাপিত্বভাব অভিষঠূত বা অলক্ষ্য হইয়া সেই ব্যাপিত্বের বোধবপ ভাব ব! সত্বপ্রধান জাননগীলতা 
কালিকধারাক্রমে অবভাত হইতে থাকে । ক্রিয়াধিকাুক্ত চক্ষুরাদি নিয় করণ সফলের ধ্যানকালে 
যেরূপ শ্ুট কালিক ধাঁরা অন্নভূত হয়, অন্মিতামাত্র ধ্যানে সেন্নপ ক্ফুট কাঁলিক ধারা অন্ততৃত 



৪ পাতঞ্জল দর্শন | 

হয় না। কারণ তাহাতে ক্রিরাশীলতা! অতি অল্প, কিন্তু প্রকাশ ভাব অত্যধিক। তঙ্জগ্য তাহা 
স্থির সততার মত বোধ হয়, কিন্ত তাহারও সুক্ষ বিকারভাব সাক্ষাৎ করিয়া পৌরুষসত্বানিশ্চয় করাই 
বিবেকখ্যাতি। 

অন্য উপায়েও অন্মিতামাত্রে উপনীত হওয়। যান্ন। সমস্ত করণ বা শরীর-ব্যাগী অভিমানের 
কেন্্র হৃয়। হৃদয়দেশ লক্ষ্য-পূর্বক সর্ধব-শরীরকে স্থির করিরা সর্বব-শরীর-ব্যাপী সেই স্থৈধ্যের 
বোঁধকে ব! প্রকাশ ভাঁবকে ভাঁবনা করিতে হয়। সেই ভাবনা আয়ত্ত হইলে সেই বোধ অতীব 
নুখময় রূপে আরন্ধ হয়। তখন সমস্ত করণের বিশেষ বিশেষ কার্য স্থৈর্যের ছার রুদ্ধ হইয়া সেই 
সুখময় অবিশেষ বৌধ-ভাবে পর্যবসিত হয় । এই অবিশেষ বোধ-ভাবই ষষ্ঠ অবিশেষ অশ্মিতা। 
সেই অন্মিতামাত্রকে অর্থাৎ অন্নীতি ভাব মাত্রকে লক্ষ্য করিয়া ভাবন! করিলেই অশ্মিতামান্রে 
উপনীত হওয়া যাঁয়। আত্মবিষয়ক বুদ্ধিমা'ত্রর নাম অস্মিতা তাহা ও স্ম্্য | 

এই উভরবিধ উপায়ে বস্তুত একই পদার্থে স্থিতি হয়। স্বরূপত অম্মিতামাত্র বা বুদ্ধিতত্ব 
কি, তাহ মহর্ষি পঞ্চশিখের বচন উদ্ধৃ ত করিয়৷ ভাষ্যকার বলিগ্লাছেন। তাহা অণু অর্থাং দেশব্যাপ্তি- 
শৃন্ত ও সর্ববাপেক্ষ! ( অর্থাৎ সর্ব্ব করণাপেক্ষা ) সুপ্ম, আর তাহার অন্থবেদন (বা আধ্যাত্মিক সুক্ষ 
বেদনাকে অনুসরণ ) পূর্ববক কেবল “অন্মি” বা “আমি” এইরপে বিজ্ঞাত হওয়া যায় 

অন্মিভাগাত্র স্বরূপত অণু হইলেও তাহাকে অন্য দিক্ দিরা অনন্ত বলা যায় । তাহ! গ্রহণসম্বন্কীয় 
প্রকাশশীলতার চরম অবস্থা বলিয়! সর্বব বা অনন্ত বিষয়ের প্রকাশক । তজ্জন্য তাহা অনন্ত বা বিভূ। 
বস্তত প্রথনোক্ত উপায়ে এই অনন্ত ভাব ভাবন| করিয়া! পরে তাহার প্রকাশক, অণুবোধরূপ 
অশ্বনিতার যাইতে হয়। দ্বিতীর উপায়ে স্থল বোঁথ হইতে অণু বোধে যাইতে হয় এই প্রভেদ। 

অন্মিতাধ্যানের স্বরূপ না ঝুঝিলে কৈবল্যপদ বুঝা সাধ্য নহে বলিয়া ইহা কিছু বিস্তৃত ভাবে বলা 
হইল। অধিকার অনুসারে এবন্িধ ধ্যান অভ্যাস করিরা স্থিতি লাভ হয়। তাহাতে একাগ্র 
ভূমিকা সিদ্ধ হইয়া ক্রমে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ হয়। 

পূর্বের ১১৭ সুত্রে “অশ্মি'-রূপ তত্বের ধ্যানের কথা৷ বলা হইগনাছে। এখানে জ্যোতি বা 
অনন্ত আকাশম্বরূপ অন্মিতার বৈকল্পিক রূপ গ্রহণ করিয়া স্থিতি-সাঁধনের কথা বল! হইয়াছে । 

বীতরাগবিষয়ং বা চিত্মূ ॥ ৩৭ ॥ 

ভাষ্যম্। বীতরাগচিতালঘনোপরক্ং বা যোগিনশ্চিত্তং স্থিতিপদং লভত ইতি ॥ ৩৭ ॥ 
৩৭। বীতরাগচিত্ত ধারণা করিলেও স্থিতিলাভ হয় ॥ স্থ 

ভাব্যান্ুবাপ-_বীতরাঁগ পুরুষের চিত্তরূপ আলম্বনে উপরক্ত যোগিচিত্ত স্থিতিপদ 
লাভ করে (১)। 

টীকা । ৩৭। (১) সরাগ চিত্তের পক্ষে বিষয় লইয়া চিন্তা ( সংকল্প-কল্পনাদি ) সহজ হয়, 
কিন্ত নিশ্শন্তস্বস্থ ভাব বড়ই ছুষ্ষর হয়, আর বীতরাগ চিত্তের পক্ষে নিবৃত্ত নিশ্চিন্ত থাকাই সহজ । 
তাদৃশ বীতরাগ ভাব সম্যক অবধারণ করির! সেই ভাব অবলম্বন পূর্ধবক চিত্তকে ভাবিত করিলে 
অভ্যাসত্্রনে চিত্ত স্থিতি লাভ করে। 

বীতরাগ মহাপুরুষের সঙ্গ ঘটিলে তাহার নিশ্চিন্ত, নিরিচ্ছ ভাব লক্ষ্য করিয়া সহজে বীতননাগ 



সমাধিপাদ। ৩৮ হুত্রে। ৮৫ 

ভাব হবায়জম হয়। আর কল্পনাপূর্্ক হিরণ্যগর্ভাদির বীতরাগ চিত্তে শ্বচিত্ত স্থাপন কর! ধান 
করিলেও ইহা! সিদ্ধ হইতে পারে । 

স্বচিত্তকে রাগহীন সুতরাং সন্বল্নহীন করিতে পারিলে সেইরূপ চিত্তভাবকে অভ্যাসে (দ্বারা 
আয়ত্ত করিলেও বীতরাগ-বিবয় চিত্ত হয়। ইহা বনস্তত বৈরাগ্যাত্যাপ | 

(জপ রেজেগন্ও অজ অপ গস্ছ 

স্বপ্রনিড্রাজ্ঞানালম্বনম্ বা।। ৩৮ ॥ 

ভাষাম্। স্বগ্নজ্ঞানালম্বনং নিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা তদাঁকারং যোগিনশ্চিস্তং স্থিতিপদং 
লভত ইতি ॥ ৩৮ ॥ 

৩৮। ন্বপ্রজ্ঞানকে ও নিদ্রাজ্ঞানকে আলঘ্ধন করিনা ভাবনা করিলে চিত্ত স্থিতিলাভ করে ॥ স্থ 

ভাব্যানুবাদ-_স্বপ্নজ্ঞানালম্বন ও নিড্রাজ্ঞানালঘন এতদাকার চিত্তও স্থিতিপ লাভ করে (১)। 

টাকা । ৩৮। (১) স্প্নবৎ বা স্বপ্সন্বসথীয় ভ্ান-স্বপ্রজ্ঞান ; নিদ্রাজ্ঞানও তত্রপ। স্বপ্নকালে 
বাহু জ্ঞান রুদ্ধ হয় এবং মানস তাব সকল প্্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয়। অতএব তাদুশ জ্ঞান 
আলম্বন করিয়! ধ্যান করাই ন্বপ্রজ্ঞানালম্বন। অধিকারিবিশেষের পক্ষে উহ! অতি উপযোগী । 
আমর! যথাযোগ্য অধিকারীকে এরূপ ধ্যান অবলম্বন করাই উত্তম ফল দেখিয়াহি। অল্প দিনেই 
উক্ত সাঁধকের বাহজ্ঞানশৃন্য হুইয়! ধ্যান করিবার সাঘর্থ্য জন্মিগ্লাছে। কল্পনাপ্রবণ বালক এবং 
1)71570110 প্রক্কৃতির * লোকের! ইহার যোগ্য অধিকারী । ইহা তিন প্রকার উপায়ে সাধিত হয় । 
(১ম) ধ্যেয় বিষয়ের মানস প্রতিমা গঠন পূর্বক তাহাকে প্ররত্যক্ষবৎ দেখিবার অভ্যাস করা। 
(২য়) স্মরণ অভ্যাস করিলে স্বপ্নকালেও 'আমি স্বপ্ন দেখিতেছি” এরূপ স্মরণ হয়। তখন অতীষ্ট 
বিষয় যথাভাবে ধ্যান করিতে হয় এবং জাগরিত হইয়। ও অন্ত সময় তাদৃশ ভাব রাধিবার চেষ্টা! করিতে 
হয়। (৩ম) স্বপ্পে কোন উত্তম ভাব লাভ হইলে জাগরথ-মীত্র ও পরে সেই ভাব ধ্যান করিতে হয়__ 
ইহাদের সমক্কেই স্বপ্রবৎ বাহ্রুদ্ধ তাৰ আলম্বন করিবার চেষ্টা করিতে হয়। 

দবপ্নে বাহ জ্ঞান রুত্ধ হয় কিন্তু মানস ভাব সকল জ্ঞায়মান হইতে থাকে । নিদ্রাবস্থায় বাহ ও 
মানস উভয় প্রকার বিষয় তমোইভিভূত হুইয়! কেবল জড়তার অস্ফুট অনুভব থাকে । বাহ্ ও মানস 
রন্ধভাঁবকে আলম্বন করিয়। তাহার ধ্যান কর! নিদ্রাজানালম্বন। পূর্ববোক্ত (07০৮০ এবং অন্ত 

্রকৃতি-বিশেষের এরূপ লোক আছে যাহাদের মন সময়ে সময়ে শুন্যবৎ হইয়! যায়, তাহাদের জিজ্ঞাসা 
করিলে বলে সেই সময় তাহাদের মনের কিছু ক্রিয়া ছিল না। তাদৃশ প্ররুতির লোক যোগেচ্ছ 
হইয়া স্বেচ্ছা পূর্বক এরপ শৃন্ঠবৎ অন্তর্বাহারোধ-ভাঁব আয়ত্ত করিয়া স্বৃতিমান্ হইয়া ধ্যানাত্যাস করিলে 
তাহাদের এই উপায়ে সহজে স্থিতি লাভ হয়। 

* প্রকৃতি-বিশেষের লোকের নাসাগ্রা্দি কোন লক্ষ্যে স্থির ভাবে চাহিয়৷ থাকিলে বাহ জ্ঞান 
রু্ধ হয় ও অন্যান্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহারাই হিপনটক প্রকৃতির। বাঁলক-বালিকারা শ্ষটিক, 
ধর্গণ, কালি, তৈল বা কোন ক্কষ্কবর্ণ চক্কে ভ্রবোর দিকে চাহিয়া থাকিলে স্বপ্নবং নান! পদার্থ 
দেখিতে ও শুনিতে পায়; সে সময় দেব দেবী প্রস্ভৃতি যাহা কিছু তাহাদের দেখান যাইতে পাযে। 



৮৬ পাঁতঞ্জল দর্শন | 

যথাভিমতধ্যানাদ্ বা।। ৩৯ ॥ 
ভাষ্যম্। যদেবাঁভিমতং তদেব ধ্যায়েখ তত্র লন্বস্থিতিকমন্তত্রাপি স্থিতিপদং 

লভত ইতি ॥ ৩৯ ॥ 

৩৯। যথাভিমত ধ্যান হইতেও চিত্ত স্থিতিপদ লাভ করে ॥ স্থ 
ভাব্যান্বাদ-_যাঁহ। অভিমত ( অবশ্য যৌগের উদ্দেশ্যে ), তাহা ধ্যান করিবে । তাহাতে 

শ্থিতিলাভ করিলে অন্যত্রও স্থিতিপদ লাভ হয়। (১) 
টাকা । ৩৯। (১) চিত্তের এপ স্বভাব যে তাঁহা কোন এক বিষয়ে যদি স্থৈরধ্য লাঁভ করে, 

তবে অন্য বিষয়েও করিতে পারে। স্বেচ্ছাপূর্বক ঘটে এক ঘণ্টা চিত্ত স্থির করিতে পাঁরিলে পর্ববতেও 
এক ঘণ্টা স্থির করা যায় । অতএব থাভিমত ধ্যানের দ্বারা চিত্ত স্থির করিয়া পরে তত্ব্সকলে 
সমাহিত হইয়। তত্বভ্ঞানক্রমে কৈবল্য-সিদ্ধি হইতে পারে। 

পরমাণু-পরমমহত্বাস্তোহস্যবশীকার? | ৪* ॥ 
ভাষ্যম্। হক্ষে নিবিশমানস্ত পরমাধন্তং স্থিতিপনং লভতে ইতি স্থলে নিবিশমানস্ত পরম- 

মহত্তান্তং স্থিতিপদং চিত্তস্ত। এবং তাম্ উভত্লীং কোট্িমন্তুধাবতে। যোহস্তাশপ্রতিঘাত; স পরে 
বশীকারং, তথ্বশীকারাৎ পরিপূর্ণ যোগিনশ্চিত্তং ন পুনরভ্য। সরুতং পরিকর্্মাপেক্ষতে ইতি ॥ ৪০ ॥ 

৪০। পরমাণু পধ্যন্ত ও পরমমহত্ব পধ্যন্ত (বস্তুতে স্থিতি সম্পাদন করিলে) চিত্তের 
বশীকার হয়। স্থ 

ভাষ্যান্ুবাদ- হুক্ম বস্ততে নিবিশনাঁন হইয়া পরমাণু পধ্যন্ততে স্থিতিপদ লাভ করে। 
সেইরূপ স্থলে নিবিশমাঁন হইয়৷ পরম মহত্ব পধ্যন্ত বস্তুতে স্থিতিপদ লাভ করে। এই উভয় পক্ষ 
অনুধাবন করিতে করিতে চিত্তের যে অগপ্রতিবদ্ধতা (যাহাতে ইচ্ছা তাহাতে লাগাইবার ক্ষমতা ) 
হয়, তাহা পরম বশীকার। সেই বশীকার হইতে চিত্ত পরিপূর্ণ (স্থিতিসাধনাকাজ্ষা৷ সমাপ্ত) হয়, 
তখন আর অভ্যাসান্তর-সাঁধ্য পরিকর্্মের বা পরিস্ততির অপেন্সী থাকে না । (১) 

টাকা । ৪*। (১) শব্দাদি গুণের পরমাণু তন্মাত্র। তম্মাত্র শবাদি গুণের নু্মতম 
অবস্থা। তন্সাত্রের গ্রাহক বে করণশক্তি এবং তন্সাত্রের যে গ্রহীতা, ইহারা সমন্ডই পরমাণু 
ভাব। 

অশ্মিতাধ্যানে যে অনস্তবৎ তাঁৰ হয় তাহ! (তাহার করণরূপ। বুদ্ধি) এবং মহান্ আত্মা 
(গ্রহীতৃরূপ ) ইহারা পরম মহান্ ভাব। মহাভূত সকলও পরম মহান্ স্থল ভাব। 

কোন এক বিষে স্থিতি অভ্যান করিব! স্থিতিপ্রাপ্ত চিত্রকে যোগের প্রণালী-ক্রমে পরমাণু ও 
পরম মহাঁন্ বিষয়ে বিধৃত করিতে পারিলে সেই অবস্থাকে বশীকার বলে। চিত্ত বশীকৃত হইলে 
তখন সবীজধ্যানাভ্যাস সমাপ্ত হয় এবং তখন বিরামাভ্যাস পূর্বক অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিলাভমাত্র 
অবশিষ্ট থাকে । কিরূপে বশীকার করিতে হইবে তাহ বক্ষ্যমাণ সমাপততির দ্বার! বিবৃত করিতেছেন । 
্হীতৃগ্রহণগ্রাহোর মহান্ভাঁব ও অগুভাব উপলন্ধিপূ্্বক সমাপন্ন হইয়া বশীকার করিতে হইবে। 
সেই জন্য সাপত্তির লক্ষণ বলিতেছেন । 



সমাধিপাদ। ৪১ সুত্র । ৮৭ 

ভাষ্যম্। অথ লব্বস্থিতিকম্ত চেতন: কিংশ্বরূপা কিংবিষয়৷ বা সমাপত্তিরিতি ? তছুচ্যতে-- 

ক্রীণবৃতেরভিজাতস্তেব মণেগ্রহীতৃগ্রহ্ণগ্রাহেযু তৎস্থ-তদঞ্জনতা 
সমাপতিঃ.॥ ৪১ ।। 

্সীণবৃত্তেরিতি প্রত্যন্তমিতপ্রত্যবস্তেত্যর্থঃ । অভিজাতঙ্তেব মণেরিতি দৃষ্টান্তোপাদানম্। যথা 
স্কটিক উপাশ্রয়ভেদাৎ তত্তদ্রপোপরক্ত উপাশ্রযনরূপাকারেণ নির্ভাসতে, তথা গ্রান্ালম্বনোপরক্তং চিত্তং 
গ্রাহাসমাপন্নং গ্রাহাম্বরূপাঁকারেণ নির্ভাসতে, ভৃতস্ঙ্গৌপরক্ং ভূতন্ম্ষ্সমাপন্নং ভূৃতহ্ক্ত্বরূপাঁভাসং 
ভবতি, তথ স্থুলালম্বনোপরক্তং স্লরূপসমাপন্নং স্থুলরূপাঁভাসং তবতি, তথ! বিশ্বভৈদোপরক্তং বিশ্বতৈদ- 
সমাঁপন্নং বিশ্বরূপাতীসং ভবতি। তথা গ্রহণেঘপি ইন্দ্রিধেষপি দ্রষ্টব্যম্, গ্রহণালম্বনৌপরজং 
গ্রহণসমাপরং গ্রহণন্বরূপাঁকারেণ নির্ভীসতে। তথ গ্রহীতৃপুরুষালম্বনোপরক্তরং গ্রহীতৃপুরুষসমাঁপননং 
এহীতৃপুরুষস্বরূপাকারেণ নির্ভাসতে। তথা মুক্তপুরুষালম্বনোপরক্তং মুক্তপুরুষসমাপনং মুক্তপুরুষ- 
স্বর্পাকারেণ নির্ভাসতে | তদেবম্ অভিজাতমণিকল্স্ত চেতসে। গ্রধীতৃগ্রহণগ্রাহোবু পুরুষেস্দরিরভূতেষু 
যা তংস্কৃতদপ্জনতা৷ তেষু স্থিতন্ত তদাকারাপত্তিঃ সা সমাপত্তিরিত্যুন্যতে ॥ ৪১ ॥ 

ভাব্যান্নুবাদ--স্থিতিগ্রাপ্ত (১) চিত্তের কিরূপ ও কি বিষনা সমপত্তি হয়, তাহা কথিত 
হইতেছে £--- 

8১। ক্ষীণবৃত্তিক চিত্তের অভিজাত ( স্রনিম্মল ) মণিব নার যে গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহেতে 
তৎ-স্থিতত| ও তদঞ্জনতা তাহা সমাপত্তি ॥ থু (২) 

ক্রীণবৃত্তির অর্থাৎ ( এক ব্যতীত অন্ত ) প্রত্যয় সকল প্রত্যস্তমিত হইয়াছে এরূপ চিত্তের। 
“অতিজাত মণি” এই দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে । েমন স্ষটিকমণি উপাধিভেদে উপাধির রূপের 
দ্বার! উপরঞ্জিত হইয়| উপাঁধির আকারে ভাসমান হয়, সেইরূপ গ্রাহ্থালঘ্ঘনে উপরক্ত চিত্ত গ্রাহ- 
সমাপন্ন হইয়। গাহ্-স্বরূপাঁকারে প্রভাসিত হয় (৩)। সুঙ্মভূতোপরক্ত চিত্ত তাহাতে সমাপন্ন হইরা 
সুঙ্গভূতের স্বরূপ-ভাঁসক হয়। সেইরূপ স্কুলালদ্বনোপরক্ত চিত্ত স্থলাকারে সমাপন্ন হইয়া স্থুলন্বরূপ- 
ভাসক হয়। তেমনি বিশ্বভেদোপরক্ত চিত্ত বিশ্বভেদসমাঁপন্ন হইর| বিশ্বভেদতাঁসক হয়। সেইরূপ 
গ্রহণেতেও অর্থাৎ ইন্্িগেতেও দ্রষটবয__গ্রহণালম্বনোপরক্ত চিত্ত গ্রহণসমাপন্ন হুইগা গ্রহণস্বরপাঁকারে 
নির্ভীসিত হয়। সেইরূপ গ্রহীতৃপুরুষালঘ্বনোপরক্ত, গ্রহীতৃপুরুষ-সমাপন্ন চিত্ত গ্রহীতৃপুরঘস্বরপাঁকারে 
নির্ভাসিত হয়। তেমনি মুক্তপুরুষালম্বনোপরক্ত চিত্ত মুক্তপুরুষসমাপ্ হুইয়! মুক্তপুরুষাকারে 
নির্ভাসিত হয়। এইরূপ অভিজাতমণিকল্প-চিত্তের গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহো অর্থাৎ পুরুধেন্্িয়ভূতে যে 
তংস্কৃতদঞ্জনত। অর্থাৎ তাহাতে অবস্থিত হইয়। তদাকারতাপ্রাপ্তি তাহাকে সমাপত্তি বলা বাঁর। 

টীকা । ৪১। (১) স্থিতিপ্রাপ্ত_ একাগ্র ভূমি প্রাপ্ত। পূর্বোক্ত ঈশ্বর-প্রণিধানাদি সাধন 
অভ্যাস করিয়! চিত্তকে যখন সহজে সর্বদা অভীষ্ট বিষয়ে নিশ্চল বাথ! যার, তখন তাহাকে স্থিতিপ্রাপ্ত 
চিত্ত বল যায়। স্থিতিপ্রাপ্ত চিত্তের সমাধির নাম সমাপত্তি। শুদ্ধ সমাধি হইতে সনাপত্তির ইহাই 
ভেদ। সমাপততিনপ প্রজ্ঞাই সম্প্রজ্ঞান বা সম্প্রজ্ঞতাত যোগ। বৌদ্ধেরাও সমাপত্তি শব ব্যবহার 
করেন, কিন্তু তাহার অর্থ ঠিক এইরূপ নহে। 

৪১। (২) সমাপত্তিপ্রাপ্ত চিত্তের যত প্রকার ভেদ আছে বা হুইতে পারে তাহা! ভগবান্ 
সুত্রকার এই কয়েকটা সুত্রে বিবৃত করিরাছেন। 

বিষয়ভেদে সমাপত্তি ত্রিবিধ 8 গ্রহীতৃবিষয়, গ্রহণবিষর ও গ্রাহবিষযয়। আর সমাপ্তির 
প্রক্কতিভেদেও সবিচার! আদি তেদ হয়। যোগীর! বিভাগের বাহুল্য ত্যাগ করিয্না একজ প্রকৃতি 



৮৮ পাতঞ্জল দর্শন । 

ও বিষয় অনুসারে সমাপততির বিভাগ করেন, তাহা যথ! £- সবিতর্ক, নির্ধিতর্ক, সবিচার, নির্বিচার | 

ইহাদের তেদ কোষ্ঠক করিয়া দেখান যাইতেছে__ 

প্রকৃতি বিষয় সমাপত্তি 

(১) শব্ধার্থ-জ্ঞান-বিকল্প-সংকীর্ণ স্থল (গ্রহ, গ্রহণ ) সবিতর্কা ( বিতর্কাগ্ছগত )। 

(২) খর ঙঁ | সক্ষম (গ্রাহা, গ্রহণ, ও গ্রহীতা) সবিচার৷ ( বিচারানুগত )। 

৪ পা স্থল (গ্রাহ, গ্রহণ ) | নির্ধিবিতর্কা ( বিতর্কান্থগত )। 

(8 8. ত্র | হস (প্রোহ, গ্রহণ | নির্িচারা (বিচারাপগত ), 
| গ্রহীতা ) সানন্দ, সাম্মিত। 

বিতর্ক বিচারের বিষয় পূর্বে ব্যাখ্য।ত হইরাছে। নিরধিবতর্কাদির বিষয় অগ্রে বিবৃত হইবে। 

যাহা সমাক্ নিরুদ্ধ হয় নাই তাদৃশ চিত্তের দ্বারা যত প্রকার ধ্যান হইতে পারে তাহা 
সমন্তই প্রই সমাপত্তি সকলের মধ্যে পড়িবে । কারণ, গ্রাহা, গ্রহণ ও গ্রহীতা ছাড়! আর কিছু 
ব্যক্ত ভাব পদার্থ নাই যাহার ধ্যান হইবে। আর বিতর্ক ও বিচার পদার্থের আনুগত্য ব্যতীতও 
ধান সম্ভব নহে। 

প্রান কাল হইতে অনেক বাদী নৃতন নূতন ধ্যান উদ্ভাবিত করিতে প্রপাস পাইগ়াছেন 
কিন্ত তাহাতে কাহারও কৃতকাধ্য হইবার সম্ভাবনা নাই। সকলকেই পরমর্ষিকিত এই ধানের 
মধ্যে পড়িতে হইবেই হইবে। 

বৌদ্ধেরা অষ্ট প্রকার সমাপত্তি গণন| করেন। তাহা এরপ স্টায়ান্নগত বিভাগ নহে। তাহারা 
নিজেদের নির্ব্বাণকে উক্ত সমাপত্তির উপরে স্থাপন করেন। কিন্তু সম্যগ, দর্শনের অভাবে বৈনাশিক 
বৌদ্ধের প্ররুতিলীনত। পধ্যন্তই লাভ করিতে পারিবেন। 

৪১। (৩) সমাপ্তি ( অর্থাৎ অভ্যাস হইতে ধোয় বিষয়ে সাহজিকের মত তন্ময় ভাব) কি, 
তাহা সুত্রকার ও ভাষ্যকার বিশদ করিয়া বলিয়াছেন। ভাষ্যকার সমাপত্তি সকলের উদাহরণ 
দিয়াছেন। গ্রীহ্বিষ্নক সমাপত্তি ত্রিবিধ_( ১ম ) বিশ্বভেদ অর্থাৎ ভৌতিক বা গোঁঘটাদি অসংখ্য 
ভৌতিক পদার্থ-বিষয়ক। (২য়) স্থলভূত ব! ক্ষিত্যাদি পঞ্চ ভূততত্ব-বিষয়ক। (৩য়) লুক্ভৃত 
বা শবাদি পঞ্চ তন্সাত্র বিষয়ক। 

গ্রহ্ণ-বিষয়ক সমাপত্তি বাহ্ ও আত্যন্তর ইন্দ্রিয়-বিষয়ক। তন্মধ্যে বাহোন্দ্রিয় ত্রিবিধ ; জ্ঞানেন্দিয়, 
কর্েন্ছ্িয ও প্রাণ |. ' অস্তরিন্দিয়_বাহোন্ট্রিয়ের নেতা! মন। ইহারা সকলেই মূল অন্তঃকরণত্রয়ের 
বিকারম্বর্ূপ। বুদ্ধি, অহংকার ও মনই মুল অন্তঃকরণত্রয়। 

গ্রহীতৃবিষয়ক সমাপতি- প্রাগুক্ত সাম্মিত ধ্যান, পূর্ব্বেই কধিত হইয়াছে সবীজ সমাধির 
বিষয় যে গ্রহীতা তাহা স্বরূপগ্রহীত! বা পুরুষতত্ব নহে। তাহা বুদ্ধিতত্ব। সেই বুদ্ধি, পুরুষের 
সহিত একত্ববুদ্ধি ( দৃগদর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাশ্মিতা ); তজ্জন্ত তাহা ব্যবহারিক দ্রষ্টা বা 
গ্রহীত।। চিতেনত্রিয় সম্পূর্ণ লীন ন। হইলে পুরুষে স্থিতি হুয় না। সুতরাং যখন বৃত্তিসারপ্য 



সমাধিপাদ । ৪২ ু ত্র। ৮৯ 

থাকে, তখনকার অবিশুদ্ধ দ্রষ্টভাবই এই ব্যবহারিক ত্রষ্টটা। “জ্ঞানের জ্ঞাতা আমি” এবদিধ 
ভাবই তাহার ম্বরূপ। জ্ঞান সম্যক্ নিরুদ্ধ হইলে যে শাস্ত বৃত্তির জ্ঞাত স্বস্বূপে থাকেন তিনিই 
পুরুষ বা স্বরূপড্রষ্ট! | 

এতত্যতীত ঈশ্বর-সমাপত্তি, মুক্তপুরুব-সমাপত্তি প্রভৃতি যে সব সমাপত্তি হইতে পারে, 
তাহারা গ্রাহ, গ্রহণ ও গ্রহীত। এই ত্রিবিবঘক সমাপত্তির অন্তর্গত। ঈশ্বরাদির মুর্তি বাঁ মন বা আমিত্ব 
যাহ! আলম্বন করিষা৷ সমাপন্ন হওয়া যায়, তাহা হইতে সেই সমাপত্তিও যথাযোগ্য বিভাগে পড়িবে । 

ইন 
শব্দার্থজ্ঞানবিকলৈঃ সঙ্কীর্ণ সবিতর্কা সমাপত্তিঃ ॥ ৪২ ॥ 
ভাষ্যম্। তদ্যথা গৌবিতি শবে! গৌবিত্যর্থো গৌরিতি জ্ঞানম্ ইত্যব্ভাগেন বিভক্তানামপি 

গ্রহণং দৃষ্টম্। বিতজামানাশ্চান্যে শব্দধর্মা অন্ে অর্থধন্মী অন্যে বিজ্ঞানধর্মা৷ ইত্যেতেযাং বিভক্তঃ 
পশ্থাঃ | তত্র সমাপনস্ত বোগিনো যো গবাগ্যর্থঃ সমাধিপ্রজ্ঞাধাং সমারূঢঃ স চে শবার্থজ্ঞানবিকল্লানু- 
বিদ্ধ উপাবর্ততে সা সন্ীর্ণা সমাপত্তিঃ সবিতকেত্যুচ্যতে ॥৪২॥ 

ভাষ্য নুবাদ-_ তাহাদের মধ্যে 

৪২। শবার্থজ্ঞানের বিকল্পের দ্বার সন্কীর্ণ। বা মিশ্র! যে সমাপত্তি তাহা সবিতর্কা । (১) স্থু 
তাহা বথা_“গো” এই শব্দ, “গো” এই অর্থ, “গো” এই জ্ঞান, ইহাদের (শব্দ, অর্থ 

ও জ্ঞানে) বিভাগ থাঁকিলেও ( সাধাবণতঃ ) ইহারা অবিভিন্নরূপে গৃহীত হইয়। থাকে। 
বিভজ্যমান হইলে “ভিন্ন শব্ধর্ম,৮ “ভিন্ন অর্থধন্দ্ট ও “ভিন্ন বিজ্ঞানধর্্” এই রূপে 
ইহাদের বিভিন্মার্গ দেখা বাঘ। তাহাতে ( বিকল্পিত গবাদি অর্থে ) সমাপন্ন যোগীর সমাধিপ্রজ্ঞাতে 
যে গবাদি অর্থ সমারূঢ় হঘ তাহা! বদি শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের বিকল্পের দ্বার৷ অনুবিদ্ধবূপে উপস্থিত হয়, 
তবে সেই সন্ীর্ণ সমাপত্তিকে সবিতর্কা বলা যায়। 

টাক।। ৪২। (১) সমাপত্তি ও প্রজ্ঞা অবিনাভাবী। অতএব সমাধিপ্রজ্ঞাবিশেষকে 
সবিতর্কা সমাপত্তি বল! যাঁয়। তর্ক শব্দের প্রাচীন অর্থ শব্বময় চিন্তা। বিতর্ক-বিশেষ তর্ক। 
যে সমাধি-প্রজ্ঞাতে বিতর্ক থাকে, তাঁহাই সবিতর্কা সমাপত্তি। 

তর্ক ব৷ বাক্যময় চিন্ত। ৷ তাহা বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে তাহাঁতে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের সন্কীর্ণ ব 
মিশ্র অবস্থা পায়! যাঁয়। মনে কর “গো” এই শব্দ বা নাম। তাহার অর্থ চতুষ্পদজস্তবিশেষ। 
গে পদার্থের যাহ। জ্ঞান, তাহা আমাদের অভ্যন্তরে হয়। গরুর সহিত তাহার একত্ব নাই এবং 
গো এই নামের সহিতও গোজ্ঞান এবং গো-জস্তর একত্ব নাই; কারণ যে কোন নামই গো-বাচক 
হইতে পারে। অতএব নাম পৃথক্, অর্থ পৃথক্ এবং জ্ঞান (বিজ্ঞান ধর্ম) পৃথকৃ। কিন্ত 
সাধারণ অবস্থায়, যে নাম সে-ই নামী এবং তাহাই নাম-নামীর জ্ঞান এরূপ প্রতিভাতি হয়। 
বাস্তবিক একত্ব না থাঁকিলেও, “গো” এই শব্দের জ্ঞানাগছপাতী যে একতজ্ঞান ( অর্থাৎ গো-শব, 
গৌ-অর্থ ও গো-জ্ঞান একই-_ এইরূপ গো-শব্দের বাক্যবৃত্তির যে জ্ঞান, যাহা অলীক হইলেও 
ব্যবহার্য ) তাহ! বিকল্প (১৯ সু দ্রষ্টব্য )। অতএব আমাদের সাধারণ চিন্ত। শব্ধার্থ-জ্ঞান-বিকল্প- 
সংস্বীর্ণা চিন্ত|। ইহাতে বিকল্পরূপ ব্যবহার্য ভ্রান্তি অনুস্থযত থাঁকে বলিয়া এইরূপ চিন্তা অবিশুদ্ধ 
চিন্তা! এবং ইহা উন্নত খতস্তর! যোগজপ্রজ্ঞার উপযোগী নহে। 

১২ 



৯০ পাতঞ্জল দর্শন । 

তবে প্রথমে এইরূপেই যোগ প্্রন্ঞা উপস্থিত হয়। ফলত সাধারণ শবময় চিন্তার গ্ঠায় 
চিন্তাসহকারে যে যোগ্জপ্রজ্ঞ! হয়, তাহাই সবিতর্কী সমাপত্তি। 

বক্ষ্যমাণ নি্বিতর্কাদি সমাপত্তির সহিত প্রতেদ দেখাইবাঁর জন্ত সুত্রকার ( সাধারণ চিন্তার সদৃশ ) 
এই সমাপত্তিকে বিশ্লেষ পূর্বক দেখাইয়াছেন। গো-বিষয়ে সবিতর্কা সমাপত্তি হইলে গো-সম্ন্ধীয় প্রজ্ঞা 
উৎপন্ন হইবে। সেই প্রন্ঞা সকল বাক্য-সাধ্য-রূপে আসিবে যথা £₹_“ইহা অমুকের গো” “ইহার 
গাতে এতগুলি লোম আছে” ইত্যাদি । 

অবশ্ত সমাপত্তির দ্বার! যোগীর! গবাদি সামান্য বিষয়ের প্রজ্ঞামাত্র লাভ করেন না, তত্বব্ষয়ক 
প্রজ্ঞালাভই সমাপত্তির মুখ্য ফল, তন্দারা বৈরাগ্য সিদ্ধ হয় ও ক্রমশ কৈবল্যলাভ হয়। 

ভাঁষ্যমূ। যদা পুনঃ শব্দসঙ্কেতস্থতিপরিশুদ্ধৌ শ্রতানুমানজ্ঞানবিকল্পশূন্তায়াং সমাধিপ্রজ্ঞায়াং 
স্বরূপমাত্রেণাবস্থিতঃ অর্থঃ তত্স্বরূপাকারমাত্রতপ়নৈব অবচ্ছিগ্ভতে সা চ নির্ধিবতর্কা সমাপত্তিঃ। তৎ 
পরং প্রত্যক্ষং তচ্চ শ্রতান্গমাঁনয়োবীঁজং, ততঃ শ্রুতানুমানে প্রভবতঃ। ন চ শ্রতানুমানজ্ঞানসহভৃতং 
তদর্শনং, তন্মাদসন্কীর্ণ, প্রমাণান্তরেণ যোগিনে। নিব্বিতর্ক-সমাধিজং দর্শনমিতি | নির্ধিবিতর্কায়াঃ 
সমাপত্তেরস্তাঃ সুত্রেণ লক্ষণং স্োোত্যতে-__- 

স্থৃতিপরিশুদ্ধো স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভীসা নিব্বিতর্কা ॥ ৪৩ ৷ 
যা শব্দসন্কেতশ্রতানুমানজ্ঞানবিকল্পস্থতিপরিশুব্ধৌ গ্রাহম্বরূপোপরক্তা প্রজ্ঞা স্বমিব প্রজ্ঞারূপং 

গ্রহণাত্মকং ত্যক্া পদার্থমাত্রন্বরূপ! গ্রাহাম্বরূপাপন্নেব ভবতি সা নির্ব্বিতর্কা সমাপতিঃ। তথা চ 
ব্যাখ্যাতা। তন্ত! একবুদ্ধ,যপক্রমে। হি অর্থাত্মা! অগুপ্রচয়বিশেষাত্মা। গবাপির্ঘটাদির্ব| লোকঃ। স চ 
সংস্থানবিশেষো ভূতন্ক্াণাং সাধারণো ধর্ম আত্মভূতঃ, ফলেন ব্যক্কেনান্থমিতঃ, স্বব্যঞ্জকাঞ্জনঃ 
প্রাহুর্ভবতি, ধর্মাস্তরোদয়ে চ তিরোভবতি, স এষ ধর্ম্মোই্বয়বীত্যুচ্যতে, যোহসাবেকশ্চ মহাঁংশ্চাণীয়াংশ্চ 
স্পর্শবাংশ্চ ক্রিয়াধম্্কশ্ঠানিত্যশ্চ, তেনাবয়বিন। ব্যবহারাঃ ক্রিয়ন্তে | 

যস্ত পুনরবস্তকঃ স প্রচয়বিশেষঃ সুক্ষ চ কারণমন্ুপলভ্যমবিকল্পস্ত, তন্তাবয়ব্যতাবাৎ অতন্্রপ- 
প্রতিষ্ঠং মিথ্যাঙ্ঞানমিতি প্রাপ়েণ সর্ববমেব প্রাপ্তং মিথ্যাজ্ঞানমিতি, তদা চ সমাগজ্জানমপি কিং স্তাঁদ 
বিষয়াভাঁবাদ ; যদ্ যহ্ুপলভ্যতে তত্তদবয়বিত্বেনাভ্রাতং ( আম্াতং ), তন্মাদক্ত্যবয়বী যো মহত্বাদিবযব- 
ভারাঁপন্ঃ সমাপতেনিরিবিতককাঁয়। বিষয়ো ভবতি ॥ ৪৩ ॥ 

ভাব্যামন্থবাদ-_-আর শব্-সক্ষেতের স্থৃতি (১) অপনীত হইলে, শ্রতানুমানজ্ঞানকালীন যে 
বিকল্প তথ্বিহীনাঃ সমাধিপ্রজ্ঞাতে ব্বরূপমাত্রে অবস্থিত যে বিষয়, তাহা স্বরূপাকারমাত্রেতেই (যখন) 
পরিচ্ছিন্ন হইয়া ভাসিত হয়, ( তখন ) নিধিতর্কা সমাপত্তি বলা যায়। তাহা পরম প্রত্যক্ষ এবং 
তাহ! শ্রুতান্থমানের বীজ, তাহা হইতে শ্রতানুমান প্রবর্তিত হয় (২)। সেই পরম প্রত্যক্ষ 
শ্রতানুমাঁনের সহভূত নহে। সুতরাং যোগীদের নিবিতর্কসমাধিজাত দর্শন ( প্রত্যক্ষব্যতীত ) অপর 
'পমাণের দ্বারা অসন্কীর্ণ | এই নিরধিতরকী সমাপততির লক্ষণ সুত্রের দারা প্রকাশিত হইয়াছে-_ 

৪৩। শ্ৃতিপরিশুদ্ধি হইলে স্বরূপশৃন্যের ন্যায় অর্থমাত্রনির্ভীস! (৩) সমাপত্তি নিবিতর্কা । স্থু 
শব্বসন্কেতের ও শ্রুতানুমাঁন জ্ঞানের বিকল্পন্থতি অপগত হইলে গ্রাহৃম্বরূপোপরক্ত যে প্রজ্ঞা 

নিজের গ্রহণাত্মক প্রজ্ঞাম্বরূপকে যেন ত্যাগ করিয়া পদীর্ঘমাত্রাকারা হইয়া গ্রাহম্বরূপাঁপন্নের গ্ায় 
হইয়। যায়, তাহা নির্ধিতর্কা সমাপত্তি। (সুত্র পাঁতনিকায় ) সেইরূপই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহার 
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( নির্ধতর্ক-নমাপত্তির ) গবাদি বা ঘটাদি বিষয়-_একবুনধ্যারস্তক, অর্থাত্বক (দৃশ্ত ত্বরূপ) আর 
অপুপ্রচয়বিশেষাত্মক (৪) এই সংস্থানবিশেষ (৫) সুক্্ভূতসকলের সাধারণ ধর্ম, আত্মভূত অর্থাৎ 
সর্বদাই হুক্মভৃতরূপ দ্বকারণাঁন্ুগত, তাহার ( বিষয়ের) অস্থভবব্যবহারাদিরূপ ব্যক্ত কার্যের দ্বার! 
অনুমিত এবং নিজের অভিব্যক্তির হেতু যে দ্রব্য তাহার দ্বার অভিব্যজ্যমান হইয়া প্রাছভূত হয়। 
আর ধন্্াস্তরোদয়ে তাহার ( সস্থানবিশেষের ) তিরোভাব হয়। এই ধর্মকে অবয়বী বল৷ যাঁর। যাহা 
এক, বৃহৎ বা! ক্ষুদ্র, ইন্জিয়গ্রাহা, ক্রিয়াধর্্মক ও অনিত্য তাঁহাকেই অবয়বী বলিয়! ব্যবহার 
কর! যায়। 

যাহাদের মতে সেই প্রচয়বিশেষ অবস্তক, এবং সেই প্রচয়ের হুক্ম ( তন্মাত্ররূপ ) কারণও বিকল্প- 
হীন (নিবিচাঁরা ) সমাধিপ্রত্যক্ষের অগোচর ( অবস্্কত্থহেতু ) তাহাঁদের মতে এরূপ আসিবে যে 
অবয্বীর অভাবে জ্ঞান মিথ্যা, যেহেতু তাহা অতক্্রপপ্রতিষ্ঠ ( নিরবয়বী-শৃন্য প্রতিষ্ঠ)। এইরূপ 
(৩) প্রায় সমস্ত জ্ঞানই মিথ্যা জ্ঞান হইয়া যায় ! এই প্রকার হইলে বিষয়াভাবহেতু সম্যক্ জ্ঞান কি 
হইবে? কারণ যাহ্। যাহা! ইন্দ্িয়ের দ্বার! জানা যাঁয় তাহাই অবয়বিত্ব-ধর্মের দ্বারা 'আত্রাত। সেই 
কারণে যাহা মহত্বাদি ( বড় ছোট ) ব্যবহারাপন্ন নিবিতর্কা সমাপত্তির বিষয়, তাদৃশ অবয়বী আছে। 

টাক।। ৪৩। (১) প্রথমে সবিতর্ক জ্ঞান হইতে নিব্বিতর্ক জ্ঞানের ভেদ বুঝিলে এই ভান্ব 
বুঝা সুগম হইবে। 
সাধারণত শব্₹- (নাম ) জ্ঞানেব সহিত অর্থের স্মরণ হয় এবং অর্থের জ্ঞানের সহিত নাম 

(জাতিগত বা! ব্যক্তিগত ) শ্মর্ণ হয়। অর্থাৎ শব্ধ ও অর্থের পরস্পর অবিনাঁভাবিভাবে চিন্তা 
হয়। কিন্তু শব্ধ পৃথক্ সত্তা ও অর্থ পৃথক্ সত্তা। কেবল সঙ্কেতপূর্ববক ব্যবহারজনিত সংস্কারবশেই 
উভয়ের শ্ৃতিসাহ্কধ্য উপস্থিত হয় । শব্দ ত্যাগ করিয়া কেবল অর্থমাত্র চিন্তা করা অভ্যাস করিতে 
করিতে সেই স্থৃতিসাককর্য নষ্ট হয়। তখন শব্দ ব্যতীতও অর্থ চিন্তা কর! যায়। ইহার নাম 
শব্দ-সন্কেত-্ৃতি-পরিশুদ্ধি। ইহ! অন্থুতব করা ইঞ্কর নহে। 

এইরূপে শব্দের সহায় ব্যতীত যে জ্ঞান তাহাই যথার্থ (যথা-অর্থ ) জ্ঞান। কারণ, শবের 
দ্বার বস্তত অনেক অসত্তাকে সর্ধ্বদা আমরা সতত! বলিয়া ব্যবহার করিয়৷ থাকি। মনে কর আমরা 
বলি “কাল অনাদি অনন্ত” ইহা সত্যরূপে ব্যবহৃত হয়; কিন্ত অনাদি ও অনন্ত অভাব পদার্থ। 
তাহাদের কখনও সাক্ষাৎ জ্ঞান হইবার যো নাই। আর কালও কেবল অধিকরণম্বরূপ। অনাদি, 
অনন্ত, কাল ইত্যাদি শব্ধ হইতে একপ্রকার জ্ঞান ( অর্থাৎ বিকল্প ) হয় বটে, কিন্তু বস্তত জ্ঞানগোচর 
করিবার কোন বস্ত তাহার মূলে নাই। অতএব শবসহায়ক জ্ঞান বহু স্থলে অলীক বিকল্পমাত্র। 
সুতরাং তাদৃশ জ্ঞান খত ব! সাক্ষাৎ অধিগত সত্য নহে, করিস্ত সত্যের আভাসমাত্র। * আঁগম ও 
অনুমান প্রমাণ শব্-সহাঁয়ক জ্ঞান, স্থতরাং আগম ও অনুমানের ছার! প্রমিত সত্য সকল খত নহে। 
মনে কর আগম ও অনুমানের দ্বার! প্রমাণ হইল “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ধ। সত্য অর্থে বথার্থ। 
'বিখার্থ 'অনস্ত' ইত্যাদি শব্দের অর্থ ধারণার ( ধারণ!-এন্রিয়িক ও মানস প্রত্যক্ষ) যোগ্য নহে; 
স্থৃতরাং এ এ শব ছাড়া “অন্ত না থাকা “যথাভূত হওয়া” ইত্যাদি রূপ কোন অর্থ (ধ্যেয় বিষয়) 
থাকে না যাহ! সাক্ষাৎকার হইবে। বস্তত এ শব্ধ সকলের সহিত বাঁচক ব্রন্গের কিছু সম্পর্ক নাই। 
এ শব্দ সকল ভুলিলে তবে ব্রহ্ম পদার্থের উপলব্ধি হয়। 

খত ও সত্যের ভেদ বুঝিতে হইবে । খত অর্থে গত বা সাক্ষাৎ অধিগ্ত, তাহ। একরপ 
সত্য বটে কিন্তু তাহ ছাড়া অন্ত সত্য আছে যাহ বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত হয় যেমন “ধূমের নীচে অষ্মি 
আছে' ইত্যাদি প্রকার সত্য । আর, অগ্নি সাক্ষাৎ করিলে পরে যে জ্ঞান হয় তাহা খত। 



৯২ পাঁতঞ্জল দর্শন । 

অতএব শ্রতান্ুমানজনিত জ্ঞান ও সাঁধারণ শব্বসহায় প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিকল্পহীন বিশুদ্ধ খত নহে, 
কিন্তু শব্-সহায়-শূহ্য কেবল অর্থ-মাত্র-নির্ভাসক যে নিধ্বিতরক জ্ঞান তাহাই প্রকৃত খত জ্ঞান। 

৪৩। (২) নির্ধিবিতর্ক ও নির্বিবচার উভয়ই একজাতীয় দর্শন। পরমার্থপাক্ষাৎকারী 
খষির৷ তাদৃশ নির্ধিতর্ক ও নির্বিচার জ্ঞান লাভ করিয়া শব্দের দ্বারা (অর্থাৎ সবিতর্কভাবে ) 
উপদেশ করাতে প্রচলিত, পরমার্থ এবং তত্ু-ব্ষয়ক প্রতিজ্ঞা ও যুক্তি-স্বূপ মোক্ষশীস্্ 
প্রাদভূত হইয়াছে। . 

৪৩। (৩) ম্বরূপশৃন্যের স্ঠায় - “আমি জানিতেছি” এইরূপ ভাব-শৃন্ের স্যায় অর্থাৎ এইরূপ ভাব 
সম্যক্ বিস্থৃত হইয়। স্ব+রূপ স্বরূপ; স্ব গ্রহণাত্বক প্রজ্ঞা ; সেই প্রজ্ঞারপ- ম্বরূপ। অর্থাৎ 
প্রজ্ঞেয় বিষয়ে অতিমাত্র স্থিতিবশত যখন “আমি প্রজ্ঞাতাঁ বা আমি জানিতেছি” এরূপ ভাঁবের 
সমাক্ বিস্ৃতি হয়, তখনই অর্থমাত্রনির্ভাসা! স্বরূপশূন্তের স্টায় প্রজ্ঞা হয। 

শবাদিপূর্ব্বক বিষয় প্রজ্ঞাত হইতে থাকিলে নান। করণের ক্রিয়া বা ক্রিয়াঁসংস্কার থাকে বলিয়া 
তখন সম্যক আত্মবিস্থৃতি বা শ্বরূপশূন্তের ন্যায় ভাব ঘটে না । 

শঙ্ক! হইতে পারে সমাধি যখন “তদেবার্থমাত্রনির্ভামং স্বরূপশৃন্মিব তখন সবিতর্কা সমাপত্তি 
কি সমাধি নয়? না, অবিতর্কা সমাপত্তি সমাধি মাত্র নহে; কিন্তু তাহা সমাধিজা প্রজ্ঞার স্থিতিরূপ 
অবস্থা । সমাধি স্বরূপশূন্যের ন্যায় হইলেও তৎপূর্ববক বে প্রল্ঞা হয় সেই প্রজ্ঞা সাধারণ জ্ঞানের 
যায় শব্ধসহায়৷ হইতে পারে । ফলতঃ সেই শব্দসহায়৷ সমাধিপ্রজ্ঞার দ্বারা যখন চিত্ত সদা পূর্ণ 
থাকে, তখন সেই অবস্থাকে সবিতর্কী সমাপত্তি বলা বাঁয়। আর যখন শবাদি-নিম্মুক্ত-সমাধির 
অনুরূপ, শ্বরপশূন্ঠের স্যার যে জ্ঞানাবস্থা তাহার সংস্কার সকল প্রচিত হইয়! চিত্তকে পূর্ণ করে, 
তখন তাহাকে নির্ব্বিতর্কা সমাঁপত্তি বলা বাঁয়। অতএব সমাধির এঁবপ যথাযথ ছাঁপসংগ্রহরূপ 
অবস্থাই নার্বতর্কা ; আর সমাধিজ জ্ঞানকে পুনঃ ভাষার দ্বার জানিযা রাখা সবিতর্কা!। 

শব্ধ উচ্চারিত হইলেও বিকল্পহীন নির্বিতর্ক ও নির্ধিচার ধ্যান হইতে পারে ; যেমন যখন 
শব্যার্থের জ্ঞান না থাকে শব্দ কেবল ধ্বনিমাত্ররূপে জ্ঞাত হয়, তখন। অথবা শব্দোচ্চারণ-জনিত 
অভ্যন্তরে যে প্রত হয় তাঁবন্মাত্রেই যখন লক্ষ্য হয় তখন তাহাতে বিকল্পহীন গ্রাহ্ ধ্যান হইতে 
পারে। আর যদি লক্ষ্য কেবল ও প্রযত্বের জনের গ্রহণে অথবা গ্রহীতায় থাকে তবে তাদৃশ 
শব্দোচ্চারণ কালেও বিকল্পহীন ধ্যান হর। 

৪৩। (৪) নির্ধিতর্ক1 সমাপত্তির যাঁহ! বিষয় অর্থাৎ নির্ব্বিতর্কাতে স্থল বিষয়ের যেরূপ ভাবে 
জ্ঞান হয়, তাহাই স্থুলের চরম সত্যজ্ঞান। স্লবিষয় আর তদপেক্ষা উত্তমরূপে জান! বায় না। 
কারণ চিত্তেন্দিয় সম্যক্ স্থির করিয়া ও বিকল্পশূন্ঠ করিয়! নির্বিতর্ক জ্ঞান হয়, সুতরাং তাহা স্ুল- 
বিষয়ক চরম সত্যজ্ঞান। সাংখ্যমতে সমস্ত দৃশ্ত পদার্থ সৎ কিন্ত বিকারণীল। বিকারশীল বলিয়া 
তাহারা ভিন্ন ভিন্নরূপে সৎ বলির! জ্ঞাত হইতে থাকে। তাহার কখনও অসৎ হয় না এবং 
অসৎ ছিল না। তজ্জন্য তাহার! আছে-_ ইহ সর্বদাই সত্য, বল! যাইতে পারে । অবশ্য যাহা! যে 
অবস্থায় সন্্পে জ্ঞাত হয়, তাহ সেই অবস্থায় সত্য অর্থাৎ তাহার! সেই অবস্থায় সৎ, এই বাক্য সত্য। 
আর, এক পদার্থকে অন্ত-জ্ঞান করা! বিপধ্যয় বাঁ মিথ্যা। মিথ্যা অর্থে অসৎ নহে। স্থল পদার্থ 
সাধারণত যে অবস্থায় সন্্রপে জ্ঞাত হয়, তাহ! (জ্ঞানশক্তির ) অতি চঞ্চল ও সমল অবস্থা; 
সুতরাং সাধারণ অবস্থায় প্রায়ই এক পদার্থকে অন্যরূপে জ্ঞান বা মিথ্যা জ্ঞান হয়। কিন্ত নির্কিতর্ক 
সমাধি স্থুলবিষয়িণী জ্ঞান-শক্তির অতিমাত্র স্থির ও শ্বচ্ছ অবস্থা ; সুতরাং তাহাতে যে জ্ঞান হয় 
তাহ! তদ্বিষয়ক চরম সত্য জ্ঞান। 

অপেক্ষাকৃত হুঙ্ক্তানের দ্বারা মিথ্যা জ্ঞান নিরারৃত হয়, তখনই তাহা সত্য বলিয়া ও পূর্ববজ্ঞান 



সমাধিপাঁদ। ৪৩ সুত্র । | ৯৩ 

মিথ বলিয়া- নিশ্চম় হয়। কিন্তু নিবিতর্ক সমাধিজ্ঞান যখন (স্থূল বিষয় সম্বন্ধে) সুক্মতম 
জ্ঞান; তখন আঁর তাঁহা 'নিরাকৃত হইবার যোগ্য নহে, সুতরাং তাহা তদিষয়ক দ্রম সত্য

 
1 প্র * 

যে বৈনাশিক বৌদ্ধেরা বাহ্য পদার্থকে মূলতঃ শুন্য ব| অসৎ বলেন, তাহাদের অযুক্ততা ভাষ্যকার 

দেখাইতেছেন। পাঠকের বৌধসৌকর্তার্থে প্রথমে পদ সকলের অর্থ ব্যাখ্যাত হইতেছে। 

একবুনধযযপক্রম বা! একবুদধযারস্তক অর্থাৎ “ইহা এক' এইরূপ বুদ্ধির আরম্তক বা জনক। অর্থাৎ যদিও 

বিষয়সকল বহু-অবয়বসমাষ্টি তথাপি তাঁহারা “ইহা এক অবয়বী” এইরূপে বোধগম্য হয়। 

অর্থাত -দৃশস্বরপ, অর্থাৎ বিষের পৃথক্ সত্তা আছে। তাহ! বৈনাঁশিকদের মতের 

বিজ্ঞানধর্মাত্র নহে অথব। শৃলটাত্বা নহে। অগুপ্রচয়বিশেষাত্মা - প্রত্যেক বিষয় অন্ত বিষয় হইতে 
ভিন্ন বা বিশিষ্ট এক একটা অণুসমটি 

নির্ববিতর্ক। সমাপত্তির বিষয় যে গবাদি ( চেতন ভূত ) বা ঘটাদি, তাহা উক্ত তিন লক্ষণাক্রান্ত 
সৎ পদার্থ। অর্থাৎ অগুর সমষ্টিভূত এক একটি বিষয় যাহ! নির্কিতর্কার দ্বার প্রজ্ঞাত হওয়া! যাঁর, 

তাহার! অলীক ( বৌদ্ধ মতের ) পদার্থ নহে কিন্তু সত্য পদার্থ । | 

৪৩। (৫) ভূতহক্ষের সংস্থান বিশেধ, আত্মভূত ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা প্রাগুক্ত অবযবীর 

বিষয় ভাষ্যকার বিশদ করিয়াছেন। এই সব হেতুগর্ভ বিশেষণের দ্বারা এতৎসদ্বন্ধীয় ত্রান্ত 

মতও নিরসিত হইয়াছে। 
ঘটের উদাহরণ গ্রহণপূর্ববক ইহা ব্যাখ্যাত হইতেছে । একটা ঘট শব্দাদি পরমাণুর সংস্থান- 

বিশেবস্বরূপ। আর তাঁহ! শব্দাদি পরমাথুর সাধারণ ধর্ম, অর্থাৎ শবম্প্শীদি প্রত্যেক তন্মাত্রেরই 

ঘটাঁকার ধর্ম । ঘটের যে ঘটরূপ, ঘটরস, ঘটস্পর্শ ইত্যাদি ধর্ম, তাহা ইতরনিরপেক্ষ এক একটা 

তন্মাত্রের ধর্মম। রূপধন্ম স্পর্শীদিসাপেক্ষ নহে, স্পর্শধর্মও সেইরূপ শব্দাদিতন্মাত্রসাপেক্ষ নহে, ইত্যাদি । 

ইহার ছারা স্চিত হইতেছে যে বস্তৃত ঘট শবদরপাঁদিপরমাণু * হইতে উৎপন্ন এক সম্পূর্ণ অতিরিক্ত 

দ্রব্য নহে কিন্ত তাঁহ! সেই পরমাণু সকলের “আত্মভূত” বা অনুগত দ্রব্য, অর্থাৎ শব্দাদি গুণ যেমন 
পরমাগুতে আছে, তদ্রপ ঘটেও আছে। অতএব ঘটধর্মম বস্তুত পরমাণুধর্মের অন্ুগত। পাঁষাণময় 

পর্বত ও পাঁধাঁণে যেরূপ সম্বন্ধ, ঘটে ও পরমাগুতেও সেইরূপ সম্বন্ধ । অন্যচ্চ যদিও ঘট শব্দাদি-পরমাণু, 

আত্মক, তথাঁপি তাহা যে ঠিক পরমাণু নহে, কিন্তু পরমাণুর সংস্থান-বিশেষ, তাহা ব্যক্ত ফলের 

দ্বারা অনুমিত হয়”। অর্থাৎ ঘট ইত্যাকার অনুভব ও ঘটের ব্যবহারের দ্বারা ঘট যে পরমাণু মাত্র 

নহে, তাহ! অনুমান বরাইয়৷ দেয়। 
আর ঘট স্বব্যঞ্রক নিমিত্ত সকলের দ্বারা ( ঘেমন কুলালচক্র কুস্তকারাদি ) অঞ্জিত বা! ব্যক্তরূপে 

পাছত হয়, এবং যথাযোগ্য নিমিত্তের ( যেমন চূর্ীকরণ) দ্বারা অন্য চুর্ণরূপ ধর্ম উদয় হইলে 
ঘট আর ব্যক্ত থাকে না। 

অতএব ঘট নাঁমক অবযবীকে ( এবং তজ্জাতীয় সমস্ত স্থল পদার্থকে, সুতরাং স্থল শবাদি গুণকে) 
নিয়লিখিত লক্ষণে লক্ষিত কর! বিধেয় £₹__এক, মহাঁন্ বা অনীয়ান্ ( অর্থাৎ বড় বা অপেক্ষাকৃত 

ছোট ), স্পর্শবান্ ব1 চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্্িয়ের বিষয়, ক্রিয়াধন্্বক বা অবস্থাস্তর-প্রাপক-ক্রিয়াশীলতা- 
ুক্ত ( ইহা! কর্শেক্ররিয়ের সহায়ক অন্ৃভবের বিষয় ), অতএব অনিত্য বা আবির্ভীব ও তিরোভাব- 
লক্ষণক | 

এই সকল লক্ষণে লক্ষিত পদার্থ ই স্থল অবয়বিরূপে সর্বদাই আমাদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। 

« পরমাণুর বিষয় ২1১৯ সুত্রের ওয় সংখ্যক টাকায় দ্রষ্টব্য । 



৪৪ পাতঞ্জল দর্শন। 

ইহাই নির্বিতর্কা সমাপত্তির বিষয়। নির্ব্বিতর্ক সমাধির দ্বারা অবয়বী যেরূপভাবে বিজ্ঞাত হয়, 
তাহাই তথ্বিষয়ক সম্যক্ জ্ঞান। 

৪৩। (৬) বৈনাশিক বৌদ্ধমতে ঘটাদি পদার্থ রূপ-ধন্-মাত্র, আর রূপধর্ম মূলতঃ শৃল্ঠ ; সুতরাং 
ঘটাদিরা মূলত অবস্ত। এরূপ মত সত্য হইলে “সম্যক্ জ্ঞান” কিছুই থাকে না। বৌদ্ধেরা বলেন 
"রুপী রূপাণি পশ্ততি শৃন্তম্” অর্থাৎ সমাপত্তিতে রূপী রূপকে শূন্ত দেখেন ; এই শুন্ত অর্থে যদি অবস্ত 
হয়, তবে রূপ না দেখা (অর্থাৎ জ্ঞানাভাবই ) সম্যক্ জ্ঞান হয়? কিন্তু তাহা সর্ররথ! অষ্ঠাষ্য। 
আর, শৃন্ত, যদি জ্ঞেয় প্দীর্থবিশেষ হয় তবে তাহা অবয়বি-বিশেষ হইবে। অতএব সাংখীীর 
দর্শনই সর্ব ন্যাষ্য | 

এতয়ৈব সবিচার নির্বিচারা চ হক্ষ্মবিষয়। ব্যাথ]াতা ॥ 88 ॥ 
ভাস্ম্। তত্র ভূতহ্ক্ষেধু অভিব্যক্তধর্ম্কেষু দেশকালনিমিত্তীস্থভবাবচ্ছিন্নেযু যা সমাপত্তিঃ 

সা সবিচারেত্যুচ্যতে। তত্রাপ্যেকবুদ্ধিনিগ্রণহামেবোদিত-ধর্ম্মবিশিষ্টং ভূতনুক্সমালস্বনীভূতং লমাধি- 
্রজ্ঞায়ামুপতিষ্ঠতে | য| পুনঃ সর্ব! সর্বতঃ শাস্তোদিতাব্যপদেশ্ত-ধর্মীনবঙ্ছিল্নেষু সর্ববধন্্ানুপাঁতিযূ 
সর্বধন্ঝাত্বকেষু সমাপতিঃ সা! নির্বিচারেত্যুচ্তে | এবং স্বরূপং হি তত্ঠুতনক্্ম্ এতেনৈৰ স্বরূপেণা- 
ল্বনীভূতমেব সমাধিপ্রস্ঞাস্বরূপমুপরঞ্য়তি, প্রজ্ঞা চ স্বরূপশূন্যেবার্থমা্র। ঘদা ভবতি তদা নির্বচারে- 
তুচ্যুতে। তত্র মহহবস্তুবিষয়৷ সবিতর্কা নিবিতর্কী চ, সুস্মবিষয়! সবিচার৷ নির্বিচার! চ, এবমুভয়োরেতয়ৈব 
নির্ধিতর্কয়! বিকল্পহানিব্যাখ্যাতা ইতি ॥৪৪| 
এডি বনি সবিচারা ও নির্ব্বিচিরা নামক সমাপত্তিও ব্যাখ্যাত 

| স্থ 
ভাঁষ্যান্থুবাদ- তাহার মধ্যে (১) অভিব্যক্তধন্মক সুক্্ভূতে যে দেশ, কাল ও নিমিত্ের 

অনুভবের দ্বারা অবচ্ছিন্ন। সমাপত্তি হয় তাহা সবিচারা। এই সমাপত্তিতেও একবুদ্ধিনিগ্রাহ 
উদ্দিতধর্মম-বিশিষ্ট নুক্ভৃত আলম্বনীভূত হয়! সমাধিপ্রজ্ঞাতে আরঢ় হয়। আর শান্ত, উদ্দিত ও 
অবাপদেশ্ত এই ধর্য়ের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন (২) সর্ববধন্ধান্থুপাতী, সর্ববধন্মীত্ক (সুক্মভূতে ) এবং 
সর্বত-_এইরূপে যে সর্ব্থা (বা সর্ধবপ্রকারে ) সমাপত্তি হয়, তাহা নিবিচারা। “হুক্ষভূত এইরূপ” 
“এইরূপে তাহা আলম্বনীভূত হইয়াছে'_এই প্রকার শব্ষময় বিচার সবিচারায় সমাধিপ্রজ্ঞান্বরূ্পকে 
উপরঞ্জিত করে। আর যখন সেই প্রজ্ঞা স্বরূপ-শৃন্ঠের ন্যায় অর্থমাত্রনির্ভাসা হয়, তখন তাহাকে 
নির্ত্চারা সমাপত্তি বলা যাঁয়। উক্ত সমাপততি সকলের মধ্ো মহ্দস্তবিষয়া৷ সমাপত্তি (৩) সবিতর্কা ও 
নির্ধিতর্ক। এবং নুক্স্বস্তবিষয়া সবিচাঁর৷ ও নির্বিচার । এইরূপে এই নির্ধ্বিতর্কার দ্বারা তাহার 
নিজের ও নির্বরচারার বিকলপশূন্যতা ব্যাথ্যাত হইয়াছে। 

টাকা। ৪৪1... (১) সবিচার কি, তাহা পূর্বের উক্ত হইয়াছে (/৪১)। এখানে বিশেষ থাহা 
ভাষ্যকার বলিয়াছেন, তাহা ব্যাখ্যাত হইতেছে । অভিব্যক্তধর্মক-যাহা! ঘটাদিরূপে অভিব্যক্ত। 
যাহা শীস্তরূপে অনভিব্যক্ত, তাঁদশ নহে। অতএব হুক্্ভূতে সমাহিত হইতে হইলে ঘটাদি 
অভিব্যক্তধন্্ীকে উপগ্রহণ করিয়া হইতে হয়। 
দেশ, কাল ও নিমিত্ত ;-ঘটাদি ধর্ম্ম উপগ্রহণ পূর্বক তৎকারণ নুম্মভূত উপলব্ধি করিতে যাইলে 

ঘটাদি-লক্ষিত দেশও গ্রাহা হুইবে এবং তত্রত্য তগ্মাত্রের উপলব্ধি সেই দেশবিশেষের অন্ুভবাবচ্ছিন্ন 



সমাধিপাদ। ৪৪ হুত্র। ৯৫ 

ইইয়। হইবে। আর তাহা কেবল বর্তমামকালমাত্রে উদিতধর্মের অন্ুভবাবচ্ছিন্ন হইয়া হইবে 
জিবি নানিটিনীঃ হইতে যাহা হইয়াছে ও হইতে পাবে, তঘিষয়ক জ্ঞানহীন 

| 
নিমিত্ত-ুষে ধর্মকে উপগ্রহণ করিয়া যে তন্মাত্র উপলব্ধ হয়, তাহাই নিমিত্ত। অথবা ধর্ম 

বিশেষকে ধরিয়া! তন্মাত্ররিশেষে উপনীত হওয়া-রূপ ভাবই নিমিত্ত । নিমিত্তের দ্বারা অবচ্ছিন্ন অর্থে 
কোন এক বিশেষ নিমিত্ত হইতে উপলন্ধ। প্রজ্ঞা সর্বধধন্মান্ছপাতিনী হইলে নিমিত্ের দ্বারা 
অবচ্ছিন্ন হয় নান * 

সবিচার সমাধিতে সবিতর্কের স্তায় বিষয় একবুদ্ধির দ্বার। ব্যপদিষ্ট হয়; অর্থাৎ “ইহা ইতর ভিন্ন 
এক ব! একজাতীয় অণু* ইত্যাদিরূপ জ্ঞান হয়। সবিচারা সমাপত্তির প্রজ্ঞা শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পসংকীর্ণ 
হইয়া হয়, কারণ তাহা শব্দময়বিচারযুক্তা । সেই বিচারের দ্বার! “এক এক প্রকারের অথচ বর্তমান' 
যে সুক্ম ভূত, তথ্বিষয়ক প্রজ্ঞ। হয়। 

৪৪। (২) প্রথমে নিবিচার! সমাপত্তির বিষয় বলিয়! পরে ভাষ্যকার তাহার স্বরূপ বলিয়াছেন ? 
শব্াদির বিকল্পশূন্, ব্বরূপশৃন্টের স্যার, স্ক্মভৃতমাত্র-নির্ভীস, এরূপ সমাধির যে সংস্কার, যদি সুঙ্্ম-ভূত- 
বিষয়িণী প্র্ঞ! ঈদৃশ সংস্কারমরী অর্থাৎ স্থৃতিমধী হয়, তবে তাহাকে নির্বিচার সমাপত্তি বল! যায়। 

সবিচারে যেমন দেশবিশেষাবচ্ছিন্ন বিষয়ের প্রন্তা। হয় ইহাতে সেরূপ হয় না, সর্ধধদৈশিকরূপে 
প্রজ্ঞা হয়। আর, সেইবপ কেবল বর্তমানকালমাত্রে উদিত জ্ঞানের দ্বার অবচ্ছিন্ন না হইয়া ভূত, 
ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিবিধ অবস্থার অক্রমে প্রজ্ঞা হয ; এবং কোন এক ধর্মরূপ নিমিত্ত-বিশেষের 
দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রজ্ঞা না৷ হইয়| সর্বধান্মিক প্রজ্ঞ! হয়। নির্ধিতর্কা সমাপত্তি যেরূপ শবদার্থজান- 
বিকল্প-হীন, বিচারের অভাবে নির্বিচারও তদ্রপ। সর্বধন্মীনুপাতী -হুক্ম্মব্ষয়ের যতপ্রকার পরিণাম 
হইতে পারে তত্তৎ সমস্ত ধর্মে অবাধে উৎপন্ন হইবার সামর্থযুক্তা প্র্ঞা । 

৪৪ | (৩) সমাপত্তিসকলের উদাহরণ দেওয়! যাইতেছে ।_- 
(১ম) সবিতর্কা সমাপত্তি যথা £__স্ুধ্য একটা স্থল আলম্বন। তাহাতে সমাধি করিলে সৃর্য্যমাত্র- 

নির্ভাসা চিত্তবৃত্তি হইবে । এবং কৃরধ্যসন্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞান (তাহার আকার, দুরত্ব, উপাদান 
ইত্যাদির সম্যক্ জ্ঞান ) হইবে। সেই জ্ঞান শব্দাদিসংকীর্ণ হইবে, যথা হুধ্য গোল, তাহার দূরত্ব 
এত ইত্যাদি। এবদ্িধ শব্দার্থ-জ্ঞান-বিকল্প-সংকীর্ণ। স্থুল বিষয়ের প্রজ্ঞার দ্বারা যখন চিত্ত পর্ণ হয়_- 
তাদৃশ জ্ঞানে চিত্ত খন সদ! উপরঞ্জিত থাকে-_তখন তাহাকে সবিতর্কা সমাপত্তি বলা যায়। 

(২য়) নির্ব্বিত্কা সমাপত্তি যথা £__হৃর্য্ে সমাহিত হইলে হৃর্ধ্যের রূপমাত্র নির্ভাসিত হইবে। 
কেবল সেই রূপমাত্র জ্ঞানগোচর থাকিলে ুর্্যসন্বন্ধীয় অন্য বিষয়ের (নামাদির ) বিস্বাতি ঘটিবে। 
তাদৃশ, অন্তবিষযশূন্য (সুতরাং শব্দ, অর্থ, জ্ঞান ও বিকল্পের সংকীর্ণতাশৃন্ট ), কুর্ধ্যরূপমাত্রকে, 
্বরূপশূন্ঠের মত হইয়! ধ্যান করিলে ঠিক্ যাদৃশ ভাব হয়, সেই ভাবমাত্রই নির্বিতর্ক প্রজ্ঞান। 

* বিজ্ঞানভিক্ষ বলেন নিমিত্ত-পরিণামপ্রয়োজক পুরুত্যার্থ বিশেষ । এপ নিমিত্তের সহিত এ 
বিষয়ের কিছু সম্পর্ক নাই। মিশ্র বলেন নিমিত্ত--পাথিব পরমাণুর গন্ধতন্াত্র হইতে প্রধানত এবং 
রূসাদি সহায়ে গৌণতঃ উৎপত্তি ইত্যাদি । ইহা আংশিক ব্যাখ্যান। 

ভাব্বকার নির্বিচারের লক্ষণে দেশ, কাল" ও নিমিত্রের অনবচ্ছিন্নতা দেখাইয়াছেন। 
তাহাতে উক্ত তিন পদার্থ স্পষ্ট হইয়াছে। দৈশিক অনবচ্ছিন্নতসসর্বত। কালিক অনবচ্ছিন্নত-্ 
শাস্তোদিতাব্যপদেশ্তধন্্ীনবচ্ছিন্ন। নিমিত্বের দ্বারা অনবচ্ছিনন-সর্ববধন্ীপাতী জর্বধর্দীতবক। 
অতএব এ প্রজ্ঞা সর্বথা। আগামী উদাহরণ ইহা বিশদ হইবে। 



৯ পাতঞ্জল দর্শন । 

যাবতীয় স্কুল পদার্থকে তাদৃশভাবে দেখিলে যোগী বাহ দ্রব্যকে কেবল রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও 
শব্ধ এই-কয়গুণযুক্তমাত্র দেখিবেন। বাক্যনয়চিস্তাজনিত যে ব্যবহারিক গুণসকল বাহ পদার্থে 
আরোপ করিয়! লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধ হয়, তাহার ভ্রান্তি তখন যোগীর হৃনরঙগম হইবে। স্থল 
দ্রব্যসকলের মধ্যে কেবল শব্দাদি পঞ্চগুণ বিকল্পশৃন্যভাবে তখন প্রজ্ঞারঢ় থাকিবে । তাদৃশ প্রজ্ঞামর 
চিত্ত অর্থাৎ যাহা কেবল. তাদৃশ প্রজ্ঞার ভাবে সমাপন্ন, তাহাকে নির্বরিতর্ক৷ সমাপত্তি বলা যায়। 
ইহাই স্থূল ভূতের চরম সাক্ষাৎকার । ইহীদ্ার স্ত্রী, পুত্র, কাঞ্চন আদির সম্বদ্ধীর লৌকিক মোহকর 
দৃষ্টি সম্যক্ বিগত হয়। কারণ তখন স্ত্রী আর্দি কেবল কতকগুলি রূপরস আর্দির সমাবেশ বলিয়া 
সাক্ষাৎ হয় ও সর্বদা উপলব্ধ হ্য়। স্থুল বিষয়সস্বন্ধীয় বাক্যহীন চিন্ত। নির্বিিতর্ক ধ্যান। তাদৃশ 
ধ্যানে যখন চিত্ত পূর্ণ থাকে তখন তাহাকে নিব্বিতর্কা সমাপত্তি বলে। 

(৩য়) সবিচার৷ সমাঁপত্তি ১ নির্ব্বিতর্কার বিকল্পশূন্য ধ্যানের দ্বার! ুধ্যরূপ সাক্ষাৎ করিয়! 
তাহার হুক্াবস্থাকে উপলব্ধি করার ইচ্ছায় যোগী প্রক্রিয়াবিশেষের দ্বারা * চিতেন্ত্রিরকে 
স্থিরতর হইতে স্থিরতম করিলে স্ুধ্যরূপের পরম শ্ুক্ষীবস্থার উপলব্ধি হইবে। তাহাই 
রূপতম্মাত্র-সাক্ষাৎকার। প্রথমত শ্রতান্গমান পূর্বক “ভুতের কারণ তন্মাত্রঁ ইহা জানির৷ 
তৎপূর্ব্ক ( বিচারপূর্ববক ) চিত্তকে স্থির করিয়া স্থক্ম ভূতের উপলব্ধির দিকে প্রবস্তিত করিতে হয় 
বলি! লবিচার! সমাঁপত্তি শব্দার্থ-জ্ঞান-বিকলের ছারা সংকীর্ণ। ইহা দেশ, কাল ও নিণিত্তের দ্বারা 
অবচ্ছিন্ন হইরা হয়। অর্থাৎ হুধ্যের স্থিতির দেশে (সর্বত্র নহে), হ্ধ্যের বর্তমান বা ব্যক্ত- 
রূপের দ্বারা ( অতীতানাগত রূপের দ্বার| নহে) এবং হৃধ্যের চক্ষুগ্রাহ জ্যোতিধর্মরূপ 
নিনিত্রের দ্বারাই প্র প্রজ্ঞ। হয়। 

রূপতন্মাত্র সাক্ষাৎ হইলে নীল গীত আদি অসংখ্য রসের মধ্যে কেবল একাকার 
রূপ-পরমাণু যোগী প্রত্যক্ষ করেন। শব্দাদি সম্বন্ধে তন্রপ। বাহ্ বিষয় হইতে আমাদের 
যে সুখ, দুঃখ ও মোহ হয়, তাহ। স্থল বিষয় অবলম্বন করিয়! হয়। কারণ স্থল বিষয়ের নানা 
তেদ আছে এবং সেই ভেদ হইতেই স্থুথকরত্বাদি সংঘটিত হয়। সুতরাং একাকার সুক্ষ 
বিষয়ের উপলব্ধি হইলে বৈষয়িক সখ, দুঃখ ও মোহ সম্যক্ বিগত হইবে। 

“ইহা সুখাদিশৃন্ত তন্মাত্র” “ইহ! এবম্প্রকারে উপলব্ধি করিতে হয়” ইত্যাদি শব্দাদি-বিকল্প- 
₹কীর্ণা প্রজ্ঞার ছারা যখন চিত্ত পুর্ণ থাকে, তখন তাহাকে হুঙ্মভৃতবিষয়ক সবিচার! সমাপত্তি 

বলা! যায়। 
কেবল তন্াত্র সবিচারা সমাপত্তির বিষয় নহে। তন্মাত্র, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও অব্যক্ত এই সমস্ত 

সুপ্ষ পদার্থই সবিচারার বিষয়। 
(৪র্থ) নির্বিচার সমাপত্তি £--সবিচারায় কুশলতা হইলে যখন শবাদির সংকীর্ণ স্মৃতি 

বিগলিত হইন্বা কেবল স্থক্সবিষর়মাত্রের নির্ভাসক সমাধি হয়-_তাদৃশ বিকল্পহীন সমাধিভাবসকলে 
চিত্ত যখন পূর্ণ থাকে-_-তখন তাহাকে নির্বিচারা সমাপত্তি বলা যায়। 

নিবিচারা দেখ, কাল ও নিমিত্তের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হয়! নিশ্পন্ন হয়। অর্থাৎ তাহা 

* দুউপ্রকারে সুঙ্মাবস্থায় উপনীত হওয়! যাঁয়। (১ম) ধ্যেযর বিষয়ের সুল্ম হইতে হুক্মতর 
অংশে চিত্ত সমাধান করিয়া শেষে পরমাণুতে উপনীত হইতে হয়। (২য়) ইন্দ্রিয়কে ক্রমশ 
অধিকতর স্থির করিতে করিতে যখন অতি স্থির হয়_যদধিক স্থির হইলে বাহজ্ঞান লুপ্ত 
হয়--তখন যে সুক্সরূপে সুক্মতম বিষয়ের জ্ঞান হয় তাহাই পরমাণু । শবাদি গুণের সুক্ষ্াবস্থাই যে 
পরমাঁধু তাহাই পাঠক ম্মরণ করিবেন। 



সমাধিপাঁদ। ৪৫ সুত্র। ৯৭. 

সর্ধবদেশস্থ বিষয়ের, সর্ববকালব্যাপিবিষয়ের এবং যুগপৎ সর্ধধর্থের নির্ভাসক। সবিচারায় ধর্ম্মবিশেষকে 
নিমিত্ত করিয়! তাহার নৈমিত্তিক স্বরূপ একবিষপের প্রজ্ঞা হয়। নিহিচারায় সর্ধ্বধর্মের যুগপৎ. 
জ্ঞান বা পূর্বাপর বা নিমিত্ত-নৈমিত্তিক ভাব থাঁকে না। ইহাই নিমিত্তের' দ্বারা অনবচ্ছিন্ন 
হওয়ার অর্থ। + 

ুলভূতমাত্রনির্ভাসা নির্ধিচারা সমাপত্তি গ্রাহাবিষযক। ইন্রিয়গত ( মনকেও ইন্দ্রিয় ধরিতে হইবে ) 
প্রকাঁশশীল অভিমান (অহঙ্কার) বা আননমাত্রবিষয়ক সমাঁপত্তি গ্রহণবিষয়ক। ইহা ইন্দরিযের 
কারিণভূত অস্মিতাখ্য অভিমান বিষয়ক হইল। আর অন্মীতিমাত্র বা অস্মিতামাত্র যে ভাৰ 
তথ্বিষয়ক সমাপত্তি গ্রহীতৃবিষয়ক নিবিচার| । 

অলিঙ্গ বা অব্যক্ত প্রকৃতিকে ধ্যেয় বিষয় করিয়া নির্ব্বচার। সমাঁপত্তি হয় না। কারণ, 
অব্যক্ত ধ্যের় আলম্বন নহে, কিস্ত তাহ! লীনাবস্থা। ভারত বলেন “অব্যক্তং ক্ষেত্রলিস্থগুণানাং 
প্রভবাপ্যয়ম্। সদা পশ্তাম্যহং লীনং বিজানামি শৃণোমি চ” ॥ 

'অব্যক্তমাত্রনির্ভাস, এরূপ সমাধি হইতে পারে না, স্থতরাং তাদৃশ প্রজ্তাও নাই। তবে 
প্রকৃতিলয়কে “অব্যক্ততাপত্তি' বল! যাইতে পারে। কিন্ত তাহা সমাপত্তির স্তায় সম্প্রজ্ঞাত যোগ 
নহে। তবে অব্যক্তবিষয়ক স্ববিচার! সমাঁপত্তি হইতে পারে। চিত্তের লীনাবস্থার সম্প্রাপ্তি 
ঘটিলে তদনুস্থৃতপূর্্বক অব্যক্তবিষয়ক যে সবিচাঁর! প্রজ্ঞা হয়, তাহাই অব্যক্তবিষয়ক লবিচারা 
সমাপত্তি। (সাংখ্যতত্রালৌক- _তত্বসাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য )। 

সুক্মবিষয়ত্বং চালিঙ্গ-পর্যযবসানম্ ॥ ৪৫ ॥ 
ভাষ্যম্। পাধিবন্তাঁণোর্গক্কতন্মাত্রং সুক্ষ বিষয়ঃ, আপ্যস্ত রসতম্মাত্রং, তৈজসম্ত রূপতন্মাত্রং, 

বারবীয়স্ত ম্পর্শতন্মাত্রম, আকাশন্ত শবতন্মাত্রমিতি । তেষামহঙ্কারঃ, অন্তাপি লিঙগমাত্রং সুক্ষ বিষয়ঃ, 
লিঙগমাত্রস্তাপ্যলিঙ্গং সুন্ো বিষয়ঃ, ন চ অলিঙ্গাৎ পরং ুঙ্মমন্তি। নম্বস্তি পুরুষঃ বুলস ইতি? সত্যং, 
যথ! লিঙগাৎ পরমলিঙ্গস্য সৌন্ষ্যং নচৈবং পুরুষস্য, কিন্তু লিঙ্স্যান্বয়িকারণং পুরুষে! ন ভবতি হেতুস্ত 
ভবতীতি অতঃ প্রধানে সৌক্ষ্যং নিরতিশয়ং ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৪৫ ॥ 

8৫। সুক্স্বিষয়ত্ব অলিঙ্গে (১) বা অব্যক্তে পধ্যবসিত হয় ॥ স্থ 

ভাষ্যান্নুবাদ-_পাঁধিব অপুর (২) গন্ধতন্াত্র (-রূপ অবস্থা) হুঙ্ম বিষয়। জলীয় অগুর 
রসতন্মাত্র, তৈজসের রূপতন্মাত্র,. বায়বীষ্বের স্পর্শতন্মাত্র এবং আকাশের শব্তন্মাত্র সুপ্্রবিষয় | 
তন্মাত্রের অহঙ্কার আর অহংকারের লিঙ্গমাত্র ( ব! মহত্ত্ব ) সুক্্ম বিষয় । লিঙ্গমাত্রের অলিঙগ হুল্ষ্মবিষয়। 
অলিঙ্গ হইতে আর অধিক সুক্ষ নাই। যদি বল তাহা হইতে পুরুষ সুল্ম; সত্য, কিন্তু যেমন 
লিঙ্গ হইতে অলিঙ্গ হুক্, পুরুষের সুক্মত৷ সেরূপ নহে, কেন না পুরুষ লিঙ্গমাত্রের অন্থরী কারণ 
( উপাদান ) নহেন, কিন্তু তাহার হেতু বা নিমিত্ত কারণ (৩)। অতএব প্রধানেই হুশ্দত। 
নিরতিশরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 

টীক1। ৪৫। (১) অলিঙ্গ-যাহা কিছুতে লয় হয় তাহা লিঙ্গ ; যাহার লয় নাই তাহা অলিঙ্গ। 
অথবা! যাহার কোন কারণ নাই বলিয়া! যাহ! কাহারও ( হ্বকারণের ) অনুমাঁপক নহে তাহাই অলিঙ্গ | 
“ন বা কিঞ্চিৎ লিঙ্গয়তি গমযতীতি অলিঙ্গম্ঠ | প্রধানই অলিঙ্গ। 

৪৫। (২) পািব অধুর দ্বিবিধ অবস্থা, এক প্রচিত অবস্থা, যাহা নানাবিধ গন্ধরূপে 
9৩ 



৯৮ পাতঞ্জল দর্শন।, 

অবভাত হয়; আর অস্ত হুঙ্গ, নানাত্বশূন্ত, গন্ধমাত্র অবস্থা । অতএব গন্ধ তগ্মাত্রই পাধিব অথুর 
নুগ্ম বিষয়। জলাদি অগুরও তাদৃশ নিয়ম। 

তক্সাত্রসকল ইন্জিয়গৃহীত জ্ঞানন্বরূপ। তাদুশ জ্ঞানের বাহ হেতু ভূতাদি নামক বিরাট 
পুরুষের অভিমান ; কিন্তু শব্দাদির। বস্তুত অন্তঃকরণের বিকারবিশেষ। তন্সাত্রজ্ঞান কালিকপ্রবাহ- 
রূপ (কারণ পরমাগুতে দৈশিক বিস্তার ক্ফুটভাবে নাই )। কালিকগ্রবাহ-স্বরূপ জ্ঞান হইলে, 
তাহাতে ক্ফুট চিত্তক্রিয়া থাকে। সুতরাং তন্মাত্রজ্ঞান ক্রিয়াশীল অন্তঃকরণমূলক বা অহংকারমূলক। 
অতএব তন্মাত্রের সুক্ষ বিধয় অহস্কার। জ্ঞানের বিকার বা অবস্থাস্তরের প্রবাহ অথবা! মনের 
বিকারপ্রবাহের জ্ঞান অবলম্বন করিয়া (“আমি জান্ছি জান্ছি'__-এরূপে ) অহঙ্কার উপলব্ধি 
করিতে হয়। অহংকারের স্ক্্ম বিষয় মহত্ত্ব বা অন্মিতা মাত্র। মহতের হুচ্্ বিষয় প্রর্কৃতি। 

৪৫। (৩) অর্থাৎ প্রকৃতি যেরূপ বিকার প্রাপ্ত হইয়! মহদাঁদি রপে পরিণত হয়, পুরুষ সেরূপ 
হন না। তবে পুরুষের দ্বারা! উপদৃষ্ট ন| হইলেও প্রক্কৃতির ব্যক্ত পরিণাম হয় নাঁ; সুতরাং পুরুষ 
মহুদাদির নিমিত্ত-কারণ। 

তা এব সবীজ? সমাধিঃ || ৪৬ || 

ভাষ্যম্। তাশ্চতআ্রঃ সমাপত্রয়! বহি্বস্তবীজা ইতি সমাধিরপি সবীজঃ, তত্র স্থলেহর্থে 
সবিতর্কে নির্বিিতর্কঃ সুক্ষেহর্থে সবিচারো নির্বিচার ইতি চতুর্ধ। উপসংখ্যাতঃ সমাধিরিতি ॥ ৪৬ ॥ 

৪৬।| তাভারাই সবীজ সমাধি ॥ স্থ 
ভাষ্যাণ্চবাদ্ - সেই চারিপ্রকার সমাপত্তি বহির্বস্তবীজ! (১), সেই হেতু তাহারা সবীজ 

সমাধি। তাহার মধ্যে স্থুল বিষয়ে সবিতর্ক! ও নিধিতর্কা আর সল্প বিষয়ে সবিচারা ও নিধিচারা 
এইরূপে সমাধি চারিপ্রকারে উপসংখ্যাত হইয়াছে। 
টাকা । ৪৩। (১) বহিিস্ত-যাবতীয দৃশ্য বস্ত (গ্রহীতৃ, গ্রহণ ও গ্রাহ্ ) বা প্রান্ত বন্ত। 

সমাপত্তিসকল দৃশ্ত-পদার্থকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয় বলিয়! তাহার! বহি্বস্তবীজ। 

শপ সন শর 

নির্বিচারবৈশারদ্যেতধ্যাত্্প্রসাদঃ ॥ 8৭ ॥ 
ভাষ্যম্। তশুদ্ধ্যাবরণমলাপেতন্ত প্রকাশাত্মনে। বুদ্ধিসত্বস্ত রঙ্রন্তমোভ্যামনতিভূতঃ ম্বচ্ছঃ 

স্থিতিপ্রবাহে। বৈশ্টারগ্ভম্। যদ! নির্বিিচারস্য সমাধেবৈ শারগ্তমিদং জায়তে, তদ| যৌগিনে। ভবত্যধ্যাত্ম- 
প্রসাদ: তৃতার্থবিষয়ঃ ক্রমানন্থুরোধী ক্ুটগ্রজ্ঞালোকঃ, তথাচোক্তং “প্রজ্ঞাপ্রাসাদমারুন্বাহ- 
শোচ্যঃ শোচর্ভে৷ জনান্। ভূমিক্ঠানিব শৈলম্থঃ র্ধান্ প্রাজ্ঞোহনুপন্থাত্তি” )৪৭। 

8৭। নির্বরিচারের বৈশারগ্ভ হইলে অধ্যাতব-গ্রসাদ (১) হয় ॥ নথ 

ভাব্যান্থুবাদ-- অশুদ্ধি (রন্তস্তমোবহুলতা )-রপ আবরকমলমুক্ত, প্রকাশন্বভাব, বুদ্ধিসত্তের 
যে রজন্তমোহারা অনভিভূত, স্বচ্ছ, স্থিতিপ্রবাহ, তাহাই বৈশার। যখন নির্বিচার সমাধির 
এইরূপ বৈশীরঘ্ত জন্মায়, তখন যোগীর অধ্যাত্মপ্রসাদ হয় অর্থাৎ যথাভূতবস্ত্বিষয়ক, ক্রমহীন ব! 



ঈমাধিপাঁদ। ৪৮ সুত্র। £১- 

ধুগপৎ সর্ধভাঁসিকা, স্ুটগ্রজ্ঞালোক বা সাক্ষাৎকার-জনিত বিজ্ঞানালোক হয় (২)। এ বিষয়ে ইহা 
উক্ত হই়াছে__পর্বতন্থ পুরুষ যেমন ভূমিস্থিত ব্যক্কিগণকে দেখেন, তেমনি  প্রজ্ঞাযপ প্রাসাদে 
আরোহণ করিয়। ম্বয়ং অশোচ্য, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সমন্ত শোকশীল জনগণকে দেখেন। 

টীক।। ৪৭। (১) (২) অধ্যাত্ম-প্রসাদ। অধ্যাত্ম গ্রহণ বা করণ শক্তি; তাহার প্রসা 
বা নৈর্মল্া। রজন্তমোমলশূন্ঞ হইলে যে বুদ্ধিতে প্রকাশগুণের উৎকর্ষ হয় তাহাই অধ্যাত্মপ্রসাদ। 
বুদ্ধিই প্রধান আধ্যাত্মিক ভাঁব সুতরাং তাহীর প্রসাদ হইলেই যাবতীয় করণ প্রসম্ম হয়। জ্ঞান- 
শক্তির চরমোৎকর্ষ হওয়াতে তৎকালে যাহা! প্রজ্ঞাত হওয়। যায়, তাহ! সম্পূর্ণ সত্য। আর সেই 
জ্ঞান সাধারণ অবস্থার জ্ঞানের ন্যায় ক্রমশ স্তেঁকে স্তোকে উৎপন্ন হয় না, কিন্তু তাহাতে জ্ঞেয় 
বিষয়ের সমন্ড ধর্ম যুগপৎ প্রভাসিত হয়। আর সেই প্রজ্ঞা শ্রতানুম'নিক প্রজ্ঞ। নহে, কিন্ত 
সাক্ষাৎকারজনিত প্রজ্ঞা । অনুমান ও 'আগমের জ্ঞান সামান্যবিষয়ক, তাহ! পূর্বেবে উক্ত হ্ইয়াছে। 
প্রত্যক্ষ বিশেষবিষযয়ক, এই সমাধি প্রত্যক্ষের চরম উৎকর্ষ; সুতরাং ইহার ছ্বারা চরম 
বিশেষসকলের জ্ঞান হয়। মহরষিগণ এবদিধ প্রজ্ঞ লাভ করিয়৷ যাহা উপদেশ করিয়াছেন তাহাই 
শ্রুতি। প্রথমে সেই অলৌকিক বিষয় প্রজ্ঞাত হইয়া, লৌকিকী দৃষ্টি হইতে অনুমানের দ্বারা 
কিরূপে অলৌকিক বিষয়ের সামান্য জ্ঞান হয়, খধিরা তাহাও প্রদর্শন করিয়৷ গিয়াছেন। তাহাই 
মোক্ষদর্শন। 

ফলত নির্বিচার সমাপত্তির খতস্তরা প্রজ্ঞা এবং শ্রতানুমানজনিত সাধারণ প্রজ্ঞ। অত্যন্ত 
পৃথক্ পদার্থ। পঙ্কিল ঘোলা জল ও তুষারগল| জলে যেরূপ প্রভেদ উহাদেরও তন্দ্রপ 
প্রভেদ। 

ত্র! তত্র প্রজ্ঞা ।। 8৮ || 

ভাব্যম্। তশ্মিন্ সমাহিতচিত্তস্ত য| প্রজ্ঞ। জায়তে তন্তা খতস্তরেতি সংজ্ঞা ভবতি, অনর্থ| চ 
সা, সত্যমেব বিতত্তি ন তত্র বিপধ্যাসগন্ধোহপ্য্তীতি, তথাচোক্তম “আগমেনানুমানেন 
রিিরার্কান চ। ত্রিধ। প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং জততে যোখমুত্তমম্” 

॥৪৮। 
৪৮। সেই অবস্থায় যে প্রজ্ঞা হয় তাহার নাঁম খতভ্তরা ॥ সু 

ভাষ্যানুবাদ-_অধ্যাত্ম প্রসাদ হইলে সমাহিতচেতার যে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম 
খতস্তরা বা সত্যপূর্ণা। তাহা (সেই প্রক্ঞা ) অন্বর্থা ( নামানুযায়ী অর্থবতী)। তাহা সত্যকেই 
ধারণ করে। তাহাতে বিপর্ধ্যাসের গন্ধমাত্রও নাই। এ বিষয়ে ইহা উক্ত হইয়াছে, _-“আগম, 
অনুমান ও আদর পূর্বক ধ্যানাভ্যাস এই ত্রিপ্রকারে প্রজ্ঞা প্রকৃষ্টররপে উৎপাদন করিয়া, উত্তম যোগ 
বা নির্বীজ সমাধি লাত করা যায়” (১)। 

টাক1। ৪৮। (১) শ্রতিও বলেন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বা ধ্যানের বারা সাক্ষাৎকার 
বা দর্শন হয়। বস্তুত শ্রবণ করির! কেহ যদি জানে “আত্ম! বুদ্ধি হইতে পৃথকৃ; বা তথ্ব সকল 
এই এই রূপ; বা! এবিধ অবস্থার নাম মোক্ষ (দুঃখ নিবৃত্তি)* তাহা হুইলে তাহার বিশেষ কিছু 
হয় না। সেইন্প অনুমানের দ্বারা পুরু ও অন্ঠান্য তথ্বের সত্তা নিশ্চয় হইলে কেবল তাহান্ডেই 
ভঃখনিবত্তি ঘটিবার কিছুমাত্র আশ! নাই। 



১৫০ পাতঞজল দর্শন 

কিন্ত, আমি শরীরাদি নহি, “বাহ ব্ষিয় ছুঃখময় ও ত্যাজ্য+, “বৈষয়িক সংকল্প করিব না” ইত্যাদি 
বিষয় পুনঃ পুনঃ ভাবনা বা ধ্যান করিলে যখন উহাদের সম্যক উপলব্ধি হইবে, তখনই মোক্ষের 
প্রকৃত সাধন হইবে। “আমি শরীর নহি ইহা যদি শত শত যুক্তির বার! কেহ জানে, কিন্তু শরীরের 
ছুঃথে ও স্থথে সে যদি বিচলিত হয়, তবে তাহার জ্ঞানে এবং অজ্ঞ অন্ধ লোকের জ্ঞানে প্রভেদ কি? 
উভয়েই তুল্যরূপে বন্ধ। 

নির্ধিচার সমাধির দ্বার! বিষয়ের যাহ জ্ঞান হয়, তদপেক্ষ। উত্তম জ্ঞান আর কিছুতে হইতে পারে 
না। তজ্জন্ত তাহা সম্পূর্ণ সত্য জ্ঞান। খত অর্থে সাক্ষাৎ অনুভূত সত্য (১1৪৩ দ্রষটব্য)। 

সা পুনঃ 

শুতভানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্য-বিষয়া বিশেষার্ঘতবাৎ ॥ ৪৯ ॥ 
ভাব্যম্। শ্রুতমাগমবিজ্ঞানং তৎ সামান্যবিষয়ং, ন হ্াঁগমেন শক্যো বিশেষোহভিধাতুং, 

কম্মাৎ? নহি বিশেষেণ কৃতসঙ্কেতঃ শব্দ ইতি। তথানুমাঁনং সামান্িবিষয়মেব, যত্র 'প্রাপ্তিক্তত্র 
গতিঃ যত্রাপ্রাপ্তিন্তত্র ন ভবতি গতিরিত্যুক্তম্, অন্ুমানেন চ সামান্যেনোপসংহারঃ, তম্মাৎ শ্রুতানু- 
মানবিষয়ো ন বিশেষঃ কশ্চিদিস্তীতি, ন চান্ত সুঙ্মব্যবহিতবিপ্রকষ্টন্ত বস্তনঃ লোকপ্রত্যক্ষেণ গ্রহণং, 
ন চাশ্ত বিশেষস্তাপ্রামাণিকস্তাভাবোহস্ভীতি সমাধিপ্রজ্ঞানিগ্রাহা এব স বিশেষো ভবতি 
রী বা পুরুষগতো৷ বা। তম্মাৎ শ্রতান্মান-প্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়! সা প্ররস্তা! বিশেষার্থত্বাদ্ 

॥8৯॥ 

ভাব্যান্ুবা্ঘ-_আর সেই প্রজ্ঞা 
৪৯। শ্রতানুমানজাত প্রজ্ঞা হইতে ভিন্নবিষয়া, যেহেতু তাঁহ। বিশেষবিষয়ক ॥ স্থ 
শ্রুত-আগম-বিজ্ঞান, (১1৭ সুত্র দ্রষ্টব্য) তাহা সামান্বিষ্ক। আগমের দ্বারা 

কোন ব্ষিয় বিশেষরূপে অভিহিত হইতে পাঁরে না, কেন না শব্ধ বিশেষ অর্থে সক্কেতীরুত 
হয় না। সেইরূপ অনুমানও সামান্বিষয় $ যেখানে প্রাপ্তি বা হেতুপ্রাপ্তি সেইখানে গন্তি (১) অর্থাৎ 
অবগতি, আর যেখানে অপ্রান্তি সেইথানে অগতি ; ইহা! পূর্বে উক্ত হইয়াছে । অতএব অনুমানের 
দ্বার! সামান্তমাত্রোপনংহার হয়। সেই কারণে শ্রতানুমানের কোন বিষয়ই বিশেষ নহে। আর এই 
সুক্গ, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট বস্তর লোকপ্রত্যন্ষের দার! গ্রহণ হয় না। কিন্তু অপ্রামাণিক ( আগমা- 
হুমান ও লোকপ্রত্যক্ষ এই ত্রিধিধ প্রমাণশৃন্য ) এই বিশেষার্থের যে সত্তা! নাই, এরূপও নহে। যেহেতু 
সেই সুক্ষভৃতগত বা! পুরুষগত (গ্রহীতৃগত ) বিশেষ সমাধিপ্রজ্ঞানিগ্রণাহা। অতএব বিশেষার্থত্বহেতু 
( সামান্তবিষয়া ) শ্রতান্তমানপ্রজ্ঞা হইতে তাহা ভিন্নবিষয়া | 

টীকা । ৪৯। (১) অর্থাৎ যাবম্মাত্রের হেতু পাওয়া বায়, তাঁবন্মাত্রের জ্ঞান হয়? অন্াংশের 
হয় না। ধূম দেখিজ্জা “অগি আছে এতাবন্মাত্রের জ্ঞান হয়, কিন্ত অগ্নির আকার প্রকার আদি যে 
যে বিশেষ আছে, তাহার আন্মমানিক জ্ঞানের জন্য অসংখ্য হেতু জান৷ আব্ক ; কিন্তু তাহা জানার 
সম্ভাবন! নাই ; সুতরাং অস্কমানের দ্বারা মাত্র অল্নাংশেরই জ্ঞান হয়। 

শ্রতজ্ঞান এবং আম্ুমানিক জ্ঞান শব্ধসহাঁয়ে উৎপন্ন হয়। কিন্তু শবসকল বিশেষত গুপবাটী 
শবাসকল জাতির বা! সামান্তের নাম! মুতরাং শবজ্ঞান সামান্ত জান। 



সমাধিপাঁদ। ৫০ সুত্র । ১০১ 

ভাব্যম্। সমাধিগ্রজ্ঞাপ্রতিলস্তে যোগিনঃ প্রজ্ঞাকতঃ সংস্কারো নবো নবে! জায়তে | 

তজ্জঃ সংক্কারোহ্ন্য-সংস্কার-প্রতিবন্ধী ॥॥ ৫* ॥ 
সমাধিপ্রজ্ঞাপ্রতবঃ সংস্কারে বুখানসংস্কারাশয়ং বাধতে, ঝুখান-সংস্কারাভিভবাৎ তত্প্রভবাঃ 

প্রত্যয় ন ভবস্তি, প্রত্যয়নিরোধে সমাধিরুপতিষ্ঠতে, ততঃ সমাধিপ্রস্তা ততঃ প্রজ্ঞাকতাঃ সংস্কারা 
ইতি নবে! নবঃ সংস্কারাশয়ে। জাতে, ততঃ প্রজ্ঞা ততশ্চ সংস্কারা ইতি । কথমসৌ সংস্কারাতিশরশ্চিতং 
সাধিকারং ন করিধ্যতীতি, ন তে প্রজ্ঞারুতাঃ সংস্কারাঃ ক্রেশক্ষয়হেতুত্বাৎ চিত্তমধিকারবিশিষ্টং কুর্ববস্তি, 
চিত্তং হি তে স্বকাধ্যাদবসাদয়স্তি, খ্যাতিপধ্যবসানং হি চিত্রচেষ্টিতমিতি ॥ ৫০ ॥ 

ভাব্যানুবাদ-_সমাধি প্রজ্ঞার লাভ হইলে যোগীর নূতন নূতন প্রজ্ঞাকৃত সংস্কীর উৎপন্ন হয়,_ 
৫০ | তজ্জাত সংস্কার (১) অন্য সংস্কারের প্রতিবন্ধী ॥ স্থ 
সমাধি-প্রজ্ঞা-প্রভব সংস্কার বুখান সংস্কারাশয়কে নিবারিত করে। বুখান সংস্কার সকল 

অভিভূত হইলে তজ্জাত প্রত্যয়সকল আর হয় ন|। প্রত্ায় নিরদ্ধ হইলে সমাধি উপস্থিত হয়। 
তাহা হইতে পুনশ্চ সমাধিপ্রজ্ঞা, আর সমাধিপ্রজ্ঞা হইতে প্রজ্ঞাকৃত সংস্কার । এইরূপে নূতন নূতন 
সংস্কারাশয় উৎপন্ন হয়। * সমাধি হইতে প্রজ্ঞ, পুনশ্চ প্রজ্ঞা হইতে প্পরজ্ঞাসংস্কার উৎপন্ন হয়। এই 
সংস্কারাধিক্য কেন চিত্রকে অধিকাঁরবিশিষ্ট (২) করে না ?- সেই প্রজ্ঞাকৃত সংস্কার ক্রেশক্ষয়কারী 
বলিয়া চিত্তকে অধিকারবিশিষ্ট করে না। চিত্তকে তাহারা স্বকাধ্য হইতে নিবৃত্ত করায়। চিত্রচেষ্ট 
(বিবেক-) খ্যাতিপধ্যন্তই থাকে । (৩) |] 

টাক1। ৫০। (১) চিত্তের কোন জ্ঞান বা চেষ্টা হইলে তাঁহার যে ছাপ বা ধৃতভাব থাকে 
তাহাকে সংস্কার বলে। জ্ঞান-সংস্কারের অনুভবের নাম স্থৃতি, আর ক্রিয়াসংস্কারের উত্থানের নাম 
স্বারসিক চেষ্ট। ( 806017860 ৪০0০9 )। প্রত্যেক জ্ঞারমান জ্ঞান ও ক্রিয়মাণ কর্ম, সংস্কার- 

সহায়ে উৎপন্ন হয়। সাধারণ দেহীর পক্ষে পূর্ব সংস্কার সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া €কান বিষয় জানিবার 
বা! করিবার সম্ভাবনা নাই। 

স্কার সকল দুই ভাগে বিভাজ্য- ক্লিট ও অক্রষ্ট অর্থাৎ অবিষ্ঠামূলক ও বিগ্ভামূলক। বিদ্যা 
অবিষ্ার পরিপন্থী বলিয়৷ বিষ্তা-সংস্কার অবিদ্যা-সংস্কারসমূহকে নাশ করে। সশ্রজ্ঞাত সমাধিজাত 
প্রজ্ঞাসমূহ বিগ্ভার উৎকর্ষ ; আর বিবেকখ্যাতি বিগ্ার চরম অবস্থা । অতএব সমাধিজ প্রজ্ঞার 
সংস্কার অবিষ্যামূলক সংস্কারকে সমূলে নাশ করিতে সক্ষম। অবিষ্ঠামূলক সংস্কারসমূহ ক্ষীণ হইলে 
চিন্তের চেষ্টাসমূহও ক্ষীণ হর, কারণ রাগদ্ধেষ আদি অবিগ্ভাগণই সাধারণ চিত্তচেষ্টার হেতু । 

“জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা বৈরাগ্য” ইহ।৷ ভাঘ্যকার অন্যত্র (১1১৬ সু) বলিয়াছেন অতএব 
সম্প্রজ্ঞাতযোগের প্রজ্ঞা( তত্জ্ঞান ) ও বিবেকথ্যাতি হইতে ব্ষিয়বৈরাগ্যই সম্যক্ সিদ্ধ হয়। তাদুশ 
পরবৈরাগ্য-সংস্কার বুখান-সংস্কারের প্রতিবন্ধী । 

৫০। (২) অধিকার--বিষয়ের উপভোগ বা ব্যবসায়। সংস্কার হইতে সাধারণত চিত্ত 
বিষয়াভিমুখ হয়; অতএব সংশয় হইতে পারে যে সম্প্রজ্ঞাত-সংস্কারও চিত্কে অধিকার-বিশিষ্ট 
করিবে। কিন্তু তাহা নহে। সম্প্রঞ্তাত সংস্কার অর্থে যাহাতে চিত্র .বিষয়গ্রহণ রোধ হয় এরূপ 
ক্লেশবিরোধী সত্যজ্ঞানের সংস্কার। তাদৃশ সংস্কার যত প্রবল হইবে ততই চিত্তের কাধ্য রুদ্ধ হইবে। 

৫০1 (৩) সম্প্রজ্ঞানের চরম অবস্থা যে বিবেকথ্যাতি তাহা উৎপন্ন হইলে চিত্তের ব্যবসায় 
সমাক্ নিবৃত্ত হন। তাহার দ্বারা সর্বহ্ঃখের আধারম্বরূপ বিকারশীল বুদ্ধির এবং পুরুষের বা শান্ত 
আত্মার পৃথক উপলদ্ধি হওয়াতে পরবৈরাগ্যের দ্বারা চিত্ত প্রলীন হইয়া দ্রষ্টার কৈবল্য হয় । 



১৯ গাতজল দর্শন । 

কিধ্ান্ত ভবতি-_- 

তন্তাপি নিরোধে সর্ধনিরোধাৎ নিবাঁজঃ সমাধিঃ || ৫১ ॥ 
ভাবষ্যম্। সন কেবলং সমাধিপ্রজ্জাবিরোধী, প্রজ্ঞাকৃতানাং সংস্কারাণামপি প্রতিবন্ধী ভবতি 

কন্মাৎ, নিরোধজঃ সংস্কারঃ সমাধিজান্ সংস্কারান্ বাঁধতে ইতি। নিরোধস্থিতিকালক্রমান্নভবেন 
নিরোধচিত্তকৃতসংস্কারাস্তিতবমনূমেয়ম্। বুখাননিরোধসমাধিপ্রভবৈঃ সহ কৈবল্য-ভাগয়ৈঃ সংস্কারৈশ্চিততং 
হস্তাস্পরক্ৃতাববস্থিতায়াং প্রবিলীয়তে, তম্মাৎ তে সংস্কারাশ্চিততহ্তাধিকারবিরোধিনঃ ন স্থিতিহেতবঃ, 
যম্মাদ্ অবসিতাঁধিকারং সহ কৈবল্যভাগীয়ৈঃ সংস্কারৈশ্চিতং বিনিবর্থতে, তশ্শিন্নিবৃত্তে পুরুষঃ স্বরূপ- 
প্রতিষ্ঠঃ অতঃ শুদ্ধমুক্ত ইত্যুচ্যতে ॥ ৫১ ॥ 

ইতি প্ীপাতঞ্জলে সাংখ্য-প্রবচনে বৈরাসিকে সমাধিপাদঃ প্রথমঃ। 

সতাব্যান্ুবা্ধ-_-আর তাদৃশ চিত্তের কি হয়? 
৫১1 তাহারও ( সম্পরক্জানেরও সংস্কারক্ষয়হেতু ) নিরোধ হইলে র্বনিরোৎ হইতে নির্বাজ 

সমাধি উৎপন্ন হয় ॥ (১) হু 

তাহা (নির্বাজ সমাধি) যে কেবল সম্প্রজ্তাত সমাধির বিরোধী তাহা নহে, অপিচ 
তাহ! প্্রপ্রা্কৃত সংস্কারেরও শ্রতিবন্ধী। কেন না__নিরোধজাত বা পরবৈরাগ্যজাত সংস্কার 
সম্প্রজ্জাত সমাধির সংস্কার সকলকেও নাশ করে। ৷ নিরোধ সথিতির যে কালক্রম, তাহার অন্থুতব হইতে 
নিকন্ধ-চিত্তরুত-সংস্কীরের অস্তিত্ব অন্থুমে্ন। বুখানের নিরোধরূপ যে সম্প্রজ্জাত সমাধি, তজ্জাত 
সংস্কারদকলের সহিত ও কৈবল্য ভাগীয় (২) সংস্কারসকলের সহিত, চিত্ত নিজের অবস্থিত বা! নিতা। 
প্রকৃতিতে বিলীন হয়। সেকারণ সেই প্রজ্ঞা-সংস্কার-সকল চিত্তের অধিকারবিরোধী হয় কিন্ত 
স্থিতিহেতু হয় না। যেহেতু অধিকার শেষ হুইলে কৈবল্যভাগীয় সংস্কারের সহিত চিত্ত বিনিবর্তিত 
হয়। চিত্ত নিবৃত্ত হইলে পুরু স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হন, সেই হেতু তীহাকে শুদ্ধমুক্ত বল! যায়। 

ইতি শ্রীপাতঞ্জল-যোগশাস্ত্ীয় বৈয়াসিক সাংখ্যপ্রবচনের সমাধি-পাঁদের অনুবাদ সমাপ্ত। 

টীক1। ৫১1 (১) সম্্রজ্ঞাত সমাধির বা সশ্জ্ঞানের সংস্কার তত্ববিষয়ক ৷ তত্্দকলের দ্বরূপের 
্রজ্ঞ। হইলে পরে দৃশ্তত্ব হইতে পুরুষের ভিন্নতাখ্যাতি হইলে এবং দৃশ্তের হেযতাঁর চরমগ্রজ্া 
হইলে, পরবৈরাগ্যঘার দৃশ্ঠের প্রজ্ঞা এবং তাহার সংস্কারও হেয়-পক্ষে গ্যন্ত হয়। তজ্জন্ত নিরোধ 
সমাধির সংস্কার সম্প্রজ্ঞানের ও তাহার সংস্কারের বিরোধী বা নিবৃত্তিকারী। 

নিরোধ প্রত্যয়ম্বরূপ নহে অতএব তাঁহীর সংস্কীর ছয় এক্রিপে?__এননপ শঙ্কা হইতে পারে। 
উত্তর যথা-_-নিরোধ বস্তুত ভঙজ-রু'খ্ীন, তাহারই সংস্কার হয়। ধে্জন এক ভগ্মতগন রেখার ছাপ, 
তাহাকে এক রেখার ভগ্ন অবস্থা" বলা যাইতে পারে অথবা ্রখার ভগ্মতাও বলা যাইতে পারে। 
কিঞ্ণ পরবৈরাগ্যের সংস্কার হইতে 'পারে। তাহা'র...কা্ধ্য কেবল! নিরোধ আনয়ন করা। তাহা 
চিন্তকে উখিত হইতে দেয় মা1' বৃত্তির লয়ের ও উদয়ের 'মাস্থ১যৈ ক্ষণিক নিরোধ সর্বদাই 
হইতেছে, নিরোধ সন্গাধিতে তাহাইংবষ্টিত হয়।,: তখন, প্রকাশ, দি ও স্থিতিধর্শোর নাশ হয় না 
কিন্তু পুরুবোপদর্শনরপ হেতুতে তাহাদের. *বিবস* কতা হইতেছিল তাহা (এ হেতুর 
অর্থাৎ সংযোগের অভাবে ) আর থাকে ন|। 

একবার অসম্প্রজ্ঞাত নিরোধ হইলেই তাহা সদাকালস্থায়ী হয় না, কিন্তু তাহা অভ্যাসের 
দ্বার বিবদ্ধিত হয়। সুতরাং তাহাঁরও সংক্কার হয়। সেই সংস্কারজনিত চিত্তলয়কে নিরোধিক্ষণ 
বলা যায়। তাহ! চিত্তের পরবৈরাগ্যমূলক লীন অবস্থা। দৃশ্তবিরাগ সম্যক সিদ্ধ হুইলে এবং 



সমাধিপাদ। ৫১ সুত্র। ১০৩ 

সদাকালীন নিরৌধের সংকল্পপুর্বক নিরোধ করিলে চিত্ত আর পুনরুখিত হয় না। এরূপ নিরোধ 
করিবার ক্ষমত| হইলেও ধাঁহার! নির্মাণচিত্তের দ্বার। ভূতান্ুগ্রহ করিবার জন্য চিত্তকে নির্দি্উ 
কালের জন্ঠ নিরদ্ধ করেন, তাঁহাদের চিত্ত সেই কালের পর নির্মাণচিত্তরপে উখিত হয়। 
ঈশ্বর এইরূপে আকল্প নিরোধ করিয়া কল্লাস্তকালে, ভক্ত সংসারী পুরুষদের জ্ঞানধর্ষ্োপদেশ 
দিয়! উদ্ধার করেন, ইহা! যোগসম্প্রদায়ের মত। এ বিষয় পূর্বের বিবৃত হইয়াছে। 

৫১। (২) বুখানের বা বিক্ষিপ্ত অবস্থার নিরোধরূপ সমাধি সম্প্রজ্ঞাত সমাধি; তাহার 
সংস্কার। কৈবল্যভাগীয় সংস্কার__নিরোধ্জ সংস্কার। সাধিকার_ভোগ ও অপবর্গের জনক চিত্ত 
সাধিকার। অপবর্গ হইলে অধিকারসমাণ্তি হয়। 

সম্প্রজ্ঞাতজ সংস্কার বুৃখানকে নাশ করে। বিক্ষিপ্ত বুখান সম্যক বিগত হইলেও চিত্তে 
সম্প্রজ্ঞান বা বিবেকথ্যাতি থাকে। প্রান্তভূমিতা (২1২৭ সুত্র) প্রাপ্ত হইয়৷ বিষয়াভাবে 
সম্প্রজ্ঞান (ও তৎসংস্কার) বিনিবৃত্ত হয়। সম্প্রঞ্জানের বিনিবৃত্তিই নিরবাজ অসম্প্রজ্ঞাত। এইরূপে 
নিরোধ সম্পূর্ণ হইয়া চিত্তলীন হইলেই তাহাকে কৈবল্য বলা যায়। 

অতএব প্রঞ্জা ও নিরোধ সংস্কার চিত্তের অধিকার বা বিষয়ব্যাপারের বিরোধী । তৎক্রমে 
চিত্ত সম্যক নিরদ্ধ হয়, সম্যক নিবোধ এবং চিত্তেব শ্বকারণে সরাঁকালের জন্য প্রলয় হওয়া 
( বিনিবৃত্তি) একই কথ|। 

যদিও দ্রষ্টা সুখ ও দুঃখের অতীত অবিকারী পদার্থ, তথাপি চিত্ত নিরুন্ধ হইলে দ্রষ্টাকে শুদ্ধ 
বলাযায়। আর তন্নিরোধজনিত ছুঃখনিবৃত্তি-হেতু দ্রষ্টাকে মুক্ত বল! যায়। বস্তত এই শুধমুক্তপদ 
কেবল চিত্তের ভেদ ধরিয়া পুকষের আখ্যামাত্র। দ্রষ্টা দ্রষ্টাই আছেন ও থাকেন; চিত্ত বুখিত 
হইয়া উপদৃষ্ট হয়, আর শাস্ত হই! উপদৃষ্ট হয না, এই চিত্ততেদ ধরিয়া লৌকিক দৃষ্টি হইতে পুরুষকে 
বন্ধ ও মুক্ত বলা যায়। 

প্রথম পাদ সমাণ্ত। 



সাধনপাদ2। 

ভাষ্যমূ। উদ্দিষ্টঃ সমাহিতচিত্তস্ত যৌগঃ কথং বুখিতচিত্তোহপি যোগযুক্তঃ স্তাদ্ 
ইত্যেতদারত্তে_ ০৪ 

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥ ১ ॥ 
নাতপন্িনো যোগঃ সিধ্যতি, অনাদিকর্মক্রেশবাসনাচিত্রা প্রত্যুপস্থিতবিষয়জাল! চাশুদ্ধির্নাস্তরেণ 

তপঃ সম্তেদমাপগ্ভত ইতি তপস উপাানম্, তচ্চ চিত্তপ্রসাদনমবাধমানমনেনাসেব্যমিতি মন্যতে। 
্বাধ্যাক়ঃ প্রণবাদিপবিত্রাণাং জপঃ, মোক্ষশাস্থ্াধ্যরনং বা। ঈশ্বরপ্রণিধানং সর্ধবক্রিয়াণাং পরমগুরাবর্পণং, 
তৎফলসংহ্যাসেো! ব| ॥ ১ ॥ 

ভাষ্যানুবাদ-_-সমাহিতচিত্ত যোগীর যোগ উদ্দিষ্ট হইপ়াছে, কিরূপে ব্যুখিতচিত্ত সাধকও 
যোৌগঘুক্ত হুইতে পারেন, তাহ বলিবার জঙ্ এই স্থাত্র আরম্ত করিতেছেন__ 

১। তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান ক্রিয়াযোগ ॥ (১) স্থ 

অতপন্বীর যোগ সিদ্ধ হয় না, অনাদিকালীন কর্ম ও ক্লেশের বাঁসনার দ্বারা বিচিত্র 

(সাহজিক ), আর বিষয়জাল-সমাযুক্ত অশুদ্ধি বা যোগান্তরায় চিত্তমল, তপন্তাব্যতীত সংভিন্ন অর্থাৎ 
বিরল ব! ছিন্ন হয় না। এইহেতু তপঃ সাধনীয়। চিত্তপ্রসার্দকর নির্ধিগ্ন তপন্তাই ( যোগীদের ) 
সেব্য বলিয়া ( আচাধ্যের৷ ) বিবেচনা করেন। স্বাধ্যায় প্রণবাদি পবিত্র মন্ত্র জপ, অথব! 
মোক্ষশাস্থাধ্যযন। ঈশ্বর-প্রণিধান- পরম গুরু ঈশ্বরে সমস্ত কার্য্ের অর্পণ অথবা কর্মফলাকাজ্জা- 
ত্যাগ। 

টীক!। ১। (১) যোঁগকে ঝ| চিত্ক্র্যকে উদ্দেশ করিয়া যে সব ক্রিয়া অন্ুষঠিত হয়, 
অথব৷ ষে সমস্ত ক্রিয়। বা কর্ম যোগের গৌণভাবে সাঁধক, তাহারাই ক্রিয়া-যৌগ। তাহারা 
( সেই কর্ম ) তিন ভাগে প্রধানতঃ বিভক্ত ; যথা _-তপঃ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধান। 

তপঃ- _বিষয় সখ ত্যাগ অর্থাৎ কষ্টসহন করিয়া যে যে কর্মে আপাততঃ সুখ হয়, সেই সেই 
কর্মের নিরোধের চেষ্টা করা । সেই তপন্তাই যোঁগের অনুকূল, যাহা দ্বার! ধাতৃবৈষম্য না ঘটে, এবং 
যাহার ফলে রাগঘেষাঁদিমূলক সহজ কর্সকল নিরদ্ধ হয়। তপঃ প্রভৃতির বিবরণ ২।৩২ সুত্রে 
র্টব্য। 

ক্রিয়্ারূপ যোগল ক্রিয়া যোগ। অর্থাৎ যোগের বা চিত্ত-নিরোধের উদ্দেশে ক্রিয়া করা- 
ক্রিয়া-যোৌগ। বস্ততঃ তপ আদি ( মৌন, প্রীণায়াষ, ঈশ্বরে কর্মফলার্পণ গ্রভৃতি ) সহজ ক্রিষ্ট কর্মের 
নিরোধের প্রত্ন্বরূগগ 1 তপ- শারীর ক্রিরাযোঁগ ; স্াধ্যায় বাঁচিক, ও ঈশ্বরপ্রণিধান মানস ক্রিয়া- 
যোগ। অহিংসাদি ঠিক ক্রিয়া! নহে কিন্ত ক্রিয়ার অকরণ বা ক্রিয়া না কর! । তাহাতে যে কষ্টসহন 
হয় তাহ৷ তপন্তার অন্তর্গত | 
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ভাষ্যঙ্গ। সহি ক্রিয়াযোগঃ+_ 

সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশচ ॥ ২ ॥ 
স হি আসেব্যমানঃ সমাধিং ভাবয়তি ক্লেশাংশ্চ প্রতনৃকরোতি, প্রতনুরুতান্ ক্রেশান্ 

প্রসংখ্যানাগসিনা দগ্ধবীজকল্ান্ অপ্রসবধন্মিণঃ করিম্ততীতি, তেঘাং তনুকরণাৎ পুনঃ রেশৈরপরাহূষ্ 
সত্বপুরত্ান্ততাখ্যাতিঃ সুঙ্ষ। প্রপ্া সমান্তাধিকারা৷ প্রতি প্রসবায় কল্পিষ্যত ইতি ॥২॥ 

ভাষ্যান্থুবাদ্-_সেই ক্রিয়া-যোগ__ 
২। সমাধিভাবনের ও ক্লেশকে ক্ষীণ করিবার নিমিত্ত ( কর্তব্য )॥ থু 
ক্রিয়াযোগ সম্যগ-রূপে (১) সেব্যমান হইলে তাহা সমাধি অবস্থাকে ভাবিত করে এবং 

ক্লেশ সকলকে প্ররুষ্ট রূপে ক্ষীণ করে। প্পরক্গীণীকৃত ক্লেশসকলকে প্রসংখ্যানাগিয় দ্বারা দগ্ধবীতের 
্াঁয় অপ্রসবধর্থ। করে। তাহারাপ্প্রক্ষীণ হইলে করেশের দ্বার। অপরামৃষ্টা, ( অনভিভূত। ), বুদ্ধি-পুরুষের 
ভিন্নতাখ্যাতিরপা, সুঙ্গা, যোগিপ্রজ্ঞা গুণচেষ্টাশৃনত্বহেতু প্রবিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 

টাক1। ২। (১) ক্রিয়া-যোগের দ্বারা অশুদ্ধির ক্ষয় হয়। অশুদ্ধি অর্থাৎ করণসকলের রাজস 
চাঞ্চল্য ও তামস জড়তা । সুতরাং অশুদ্ধির ক্ষয়ে চিত্ত সমাধির অভিমুখ হয়। আর অশ্ুদ্ধিই _ 
ক্লেশের প্রবল অবস্থা, সুতরাং অশুদ্ধির ক্ষয়ে ক্রেশ ক্ষীণ ব৷ তনুভূত হয়। 

ক্লেশ সকল ক্ষীণ হইলে তবে নাশের যোগ্য হয়। সম্যক্ প্রতনূরূত ক্রেশ প্রসংখ্যানের ব! 
সম্প্রজ্ঞানের বা! বিবেকের দ্বারা অপ্রসবধর্ম্ম হয়। দগ্ধবীজ হইতে যেরূপ অনুর হয় না, সেইরূপ 
সম্প্রজ্ঞানের দ্বারা দগ্ধবীজ-কল্প ক্লেশের আর বৃত্তি উৎপন্ন হয় না। উদাহরণ বথা-_সআামি 
শরীর” ইহা এক অবিষ্তামূলক ক্রিষ্টা বৃত্তি। সমাধি-বলে মহত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে “আমি'বে 
শরীর নহি” তাহার সম্যক্ উপলব্ধি হয়। তাঁহাতে-__“বন্মিন্ স্থিতো৷ ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে” 
এই অবস্থা হয্ন। সমাপত্তি-অবস্থায় সেই প্ররজ্ঞায় চিত্ত সর্বক্ষণ সমাপন্ন থাকে, তখন "আমি 
শরীর” এই ক্লেশ-বৃত্তি দগ্ধবীজের মত হয়। কারণ তখন “আমি শরীর” এরূপ বৃত্তির সংস্কার 
হইতে আর তৎসদৃশ বৃত্তি উঠে না। তখন “আমি শরীর” এই অভিমানমূলক সমস্ত ভাব সদা" 
কালের জন্য নিবৃত্ত হয়। 

“আমি শরীর” ইহার সংস্কার ক্িষ্ট সংস্কার আর “আমি শরীর নহি” ইহার সংস্কার অকিষ্ট 
ব। বিষ্ভামূলক সংস্কার। ইহারই অপর নাম প্ররজ্ঞা-সংস্কার। বুদ্ধি ও পুরুষের পৃথক্ত্থখ্যাতি- 
( বিবেকথ্যাতি-) পূর্বক পরবৈরাগ্যের দ্বার! চিত্ত বিলীন হইলে এ প্রজ্ঞা-সংস্কার সকল বা ক্লেশের 
দগ্ধবীজভাবও বিলীন হয়। ১1৫০ ও ২1১০ শুত্র দ্রষ্টব্য । দগ্ধবীজ অবস্থাই রেশের হুমম অবস্থা, 
তাহা সম্প্রজ্ঞার দ্বার! নিষ্পন্ন হয় ; আর ক্রেশের তম্থ ব৷ ক্ষীণ অবস্থা! ক্রিনা-যৌগের দ্বারা নি্পর হয়। 

উপরধ্যক্ত উদ্াহরণে “আমি শরীর নহি” এরূপ সমাধিলভ্য জ্ঞানের হেতু সমাধি এবং তাঁহার 
সহাঁয়ভূত ক্লেশের ক্ষীতা। সমাধি ও ক্রেশক্ষয়ের হেতু ক্রিন্নাবোগ। অর্থাৎ তপস্যার ছার! 
পরীরেন্দিয়ের স্ৈর্্য, স্বাধ্যায়ের (শ্রবণ ও মনন-জাত প্রজ্ঞার অভ্যাসের ) দ্বারা সাক্ষাৎকারোগুখত। 
টার পনি সনির লা হর ও প্রবল 

' ক্লেশ হয়। 
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ভাষ্যম্। অথ কে তে র্েশাঃ কিয়ন্তে। বেতি 1? 

অবিদ্যাৎন্সিতারাগছ্েষাভিনিবেশাঃ পঞ্চরেশাঃ | ৩ ॥ 
, ক্লেশ! ইতি পঞ্চবিপর্ধায়৷ ইত্যর্থ, তে স্যনমান! গুণাধিকারং দ্রয়ন্তি, পরিণামমবস্থাঁপয়্তি, কার্যা- 

কারপলোত উন্মময়স্তি, পরম্পরান্থগ্রহতন্্া-ভৃত্ব! কর্মবিপাঁকং চ অভিনির্হরস্তি ইতি 1৩| 
ভাষ্যান্থবাদ--সেই' ক্লেশের নাম কি ও তাহারা কয়টা ?_ 
৩। অবিষ্তা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশ ॥ হু 
ক্লেশ অর্থাৎ পঞ্চ বিপর্যয় (১)। তাহার! স্তন্দমাঁন অর্থাৎ সমুদাচারধুক্ত বা লব্ববৃত্তিক হইয়৷ 

শণাঁধিকারকে দৃঢ় করে, পরিণাম অবস্থাপিত করে, কাধ্যকারণ শত উন্নমিত "বা! উদ্ভাবিত করে, 
পরস্পর মিলিত বা সহায় হইয়! কর্মমবিপাঁক নিষ্পা্দন করে। 

চীক1। ৩। (১) সর্ব ক্লেশের সাধারণ লক্ষণ কষ্টদায়ক বিপর্যস্ত জ্ঞান। ক্রেশের স্যন্দন 
হইলে অর্থাৎ ক্রিষ্ট বৃত্তি সকল উৎপন্ন হইতে থাকিলে মাত্মম্বরূপের অদর্শনজগ্ত গুণব্যাপার বদ্ধমূল 
থাকে; সুতরাং পরিণামক্রমে অব্যক্ত-মহদহঙ্কারাদি কার্ধ্য-কারণ-ভাঁবকে প্রবর্তিত করে, অর্থাৎ 
প্রতিক্ষণ গুণ সকল মহদাদি-ক্রমে পরিণত হইতে থাকে । আর মহ্দাদির ক্রিয়ারূপ কর্মের মূলে 
মিলিত ক্লেশসকল থাকিয়! কণ্ম-বিপাক নিম্পাদন করে। 

জর অন জোরে 

জবিষ্তাঙ্ষেত্রযুত্তরেযাং প্রসুপ্ততন্বিচ্ছিমোদারাণাম্ ॥ ৪ ॥ 
ভাব্যম্। অত্রাবিষ্ক। ক্ষেত্রং প্রসবভূমিঃ উত্তরেষাম্ অস্মিতাদীনাং চতুরিধকল্লিতানাং প্রনুপ্ত 

| তত্র ক! প্রনুপ্ডিঃ? চেতসি শক্তিমাত্রপ্রতিষ্ঠানাং বীজভাবোপগমঃ, তন্ত 
প্রবোধ আঁলম্বনে সম্মুধীভাবঃ, প্রসংখ্যানবতো দধধক্লেশবীজস্য সম্মুখীভূতেহপ্যালদ্বনে নাসৌ পুনরস্তি, 
দগ্ধবীজস্য কৃত; গ্ররোহ ইতি, অতঃ ক্ষীণক্লেশঃ কুশলশ্চরমদেহ ইত্যুচ্যতে, তত্রৈব স! দগ্ববীজভাব 
পঞ্চমী কর্লেশাবস্থা নান্তত্রেতি, সতাঁং ক্রেশানাং তদ। বীজসামর্ধ্যং দগ্ধমিতি ব্ষয়স্য সন্মুখীভাবেৎপি 
সতি ন ভবত্যেধাং প্রবোধ ইত্যুক্ত। প্রন্প্তিঃ দগ্ধবীজানামপ্ররোহশ্চ। ততুত্বমুচ্যতে প্রতিপক্ষ- 
ভাবনোপহতাঃ ক্রেশাস্তনবো ভবস্তি। তথ! বিচ্ছিগ্ভ বিচ্ছিন্ধ তেন তেনাত্মনা! পুনঃ সমুদ্বাচরস্তীতি 
বিচ্ছিন্নাঃ, কথং? রাঁগকালে ক্রোধস্যাদর্শনাৎ। নহি রাগকালে ক্রোধঃ সমুদাচরতি, রাঁগশ্চ কচিৎ 
দৃ্তমানঃ ন বিষরান্তরে নান্ডি, নৈকস্যাং স্বিয়াং চৈত্োরক্ত ইত্যন্ান্ স্ত্ীযু বিরক্ত ইতি, কিন্তু তত্র 
রাগে লক্ববৃত্তিঃ অন্চত্র ভবিষ্যত্বত্তিরিতি, স হি তদ! প্রন্মপ্ততন্থবিচ্ছিন্ন! ভবতি। বিষয়ে হো! 
জজ 

সর্ধ্ধে এবৈতে ক্লেশবিষয়ত্বং নাতিক্রামস্তি । কন্তষ্ি বিচ্ছিরঃ প্রন্ুতন্তনুযনদারো বা! ক্লেশ ইতি? 
উচ্যতে, সত্যমেবৈতৎ “কিস্তু বিশিষ্টানামেবৈতেষাং বিচ্ছিন্নাদিতম্। যথৈব গ্রতিপক্ষভাবনাতো 
নিবৃত্তত্ডতৈব হবব্যঞ্জকাঁজনেনাভিব্যক্ত ইতি, সর্ধব এবামী ক্লেশ! অবিষ্ঠাভেদাঃ কম্মাৎ? সর্বষু অবিষ্ঠৈ- 
বাভিপলীবতে যদবিদধযা বন্ধাকার্যতে তদেবাহুশেরতে ;রেশাঃ, বিপর্্যাস-গ্রত্যয়কালে উপবত্যন্তে, 
জীয়মাণীং চাবিভামন ক্ষীয়ন্তে ইতি ॥৪। 

৪। প্ররনুপ্ত, তনু, বিচ্ছির ও উদার এই চারি রূপে জবস্থিত অন্মিতাঁদি ক্লেশের প্রসবতূমি 
অবিস্া ॥ হু 
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ভাব্যান্ুবাদ্-_-এখানে অবিন্া। ক্ষেত্র ৰা প্রসবভূষি, শেবসকলের, অর্থাৎ পরে, জজ, 
বিচ্ছিন্ন ও উদার এই চতুর্ধাকল্সিত অন্মিতাদির (১)। তন্মধ্যে প্রন্থপ্তি কি ?চিত্তে অজিনাত্ররাপে 
অবস্থিত ক্লেশের বে বীজভাবপ্রাপ্তি তাহ! প্রন্থুপ্তি। গ্রহ্ুগ্ ক্লেশের আলম্বনে ( ত্ববিষয়ে ) সম্ুখীভাব 
ব৷ অভিব্যক্তিই প্রবোধ। প্রসংখ্যানশালীর ক্লেশবীজ দগ্ধ হইলে ভাহা সম্মুখথীভূত আলম্ব্মন অর্থাৎ 
বিষয় সন্্রিকৃষ্ট হইলেও আর অস্কুরিত বা প্রবুদ্ধ হয় না। কারণ দধবীজের আর কোথায় 
প্ররোহ ( অস্কুর) হইয়। থাকে? এই হেতু ক্ীগরেশ যোগীকে কুশল, চরমদেহ বল! যাঁর 
(২)। তাদূশ যোগীদেরই, দর্ধবীজ-ভাব-রূপ পঞ্চমী ক্রেশীবস্থা; অগ্ঠের (বিদেহাদির ) 
নহে। বিদ্কমান ক্লেশ-সকলের কাধ্য-জনন-সামর্থ্য দগ্ধ হইয়া যায়; সেইহেতু 
বিষয়ের সন্নিকর্ষেও তাহাদের আর প্ররোহ হয় না। এইপ্রকার ষে প্রন্থপ্তি এবং 
ক্রেশের দগ্ধবীজত্বহেতু প্ররোহাভাব তাহা ব্যাখ্যাত হইল। তত্ত্ব কথিত . হইতেছে-_ 
প্রতিপক্ষ ভাবনার দ্বারা উপহত ক্লেশ সকল তন্থ হয়। আর যাহারা সময়ে সময়ে বিচ্ছির হুইয়া 
সেই সেইরপ পুনরায় বৃত্তি লাভ করে, তাহার! বিচ্ছিন্ন। কিরূপ? যথা-_রাগ কালে 
ক্রোধের অদর্শন হেতু, ক্রোধ রাগকালে লব্ব-বৃত্তি হয় ন। আর রাগ কোন এক বিষয়ে 
দেখা যাঁয় বলিয়া যে তাহ! বিষয়ান্তরে নাই এরূপও নহে। যেমন একটি স্্রীতে চৈত্র রক্ত 
বলিয়া সে যেমন অন্ঠেতে বিরক্ত নহে, সেইরূপ | কিন্তু তাহাতে (যাহাতে রক্ত ) রাগ 
লন্ববৃত্তি, আর অন্যেতে তবিষ্ঘত্তি। এ সময় তাহা! প্রন্থপ্ত বা তন্গ বা বিচ্ছিন্ন থাকে। যাহ! 
বিষয়ে লন্ধ-বৃত্তি, তাহ! উদার । 

ইহার! সকলেই ক্লেশজননত্ব অতিক্রমণ করে না। (ইহারা সকলেই বদি একমাত্র ক্লেশ-জাতির 
অনুগত হইল ) তবে ব্লেশ প্রন্ুপ্ত, তন্ন, বিচ্ছিন্ন ও উদার, ( এরূপ বিভাগ ) কেন? তাহা বলা 
যাইতেছে--উহা সত্য বটে; কিন্তু অবস্থা-বৈশিষ্ট্য হইতেই বিচ্ছিননা্দি বিভাগ কর! হ্ইয়াছে। 
ইহার! যেমন প্রতিপক্গ-ভাবনাদারা নিবৃত্ত হয়, তেমনি স্বকীয় অভিব্যক্তি-হেতুদ্বারা অভিব্যন্ত হয়। 
সমস্ত ক্লেশই অবিষ্া-ভেদ । কারণ সমস্ততেই অবিষ্ভা ব্যাপকরূপে অবস্থিত। যে বন্ধ আ্বিস্ভার 
দ্বারা আকারিত বা সমারোপিত হয়, তাহাকেই অগ্য ক্লেশেরা অন্ুগমন করে (৩)। ক্রেশ সকল 
বিপর্যস্ত গ্রত্যয়কালে উপলন্ধ হয়, আর অবস্তা ্ীয়মাণ হইলে ক্ষীণ হয়। 

উক1। ৪। (১) বস্তুতঃ অশ্মিতাদি চতুর্বিধ ক্লেশ অধিষ্ঠার প্রকারভেদ । অশ্মিভাদি 
রেশ সকলের চারি অবস্থাতে? আছে, যথা £ প্রনুপ্ত, তন্ন, বিচ্ছিন্ন ও উদার । প্রন্ুপ্তিষ্বীজ 
ব! শক্তি-রূপে স্থিতি । প্রন্প্ড ক্লেশ আলম্বন পাইলে পুনরুখিত হয়। তনু্ুজ্িয়া-যোগের 
দ্বারা ক্ষীণীভূত র্রেশ। বিচ্ছিন্ন-ক্রেশীস্তরের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ভাব। উদারন্ব্যাপারঘূ্র,... 
যথ৷ ক্রোধকালে দ্বেষ উদার, রাগ বিচ্ছিন্ন। বৈরাগ্য অভ্যাস করিয়া রাগ দমিত হইলে স্বগকে 
তথ বল! যায়। সংস্কারাবস্থাই প্রন্প্তি। যে সব নিশ্চিহ্ন বা অনক্ষ্য সংস্কার বর্তমানে ফলবান্ 
নহে, কিন্তু ভবিষ্যতে ফলবাঁন্ হইবে, তাহার! প্রস্থপ্ত ক্লেশ। ক্রেশাবস্থা অর্থে এক একটি ক্রি 
বৃদ্ধির অবস্থা । 

প্রন কেশ ও দগ্ধবীজকল্প ক্লেশ কতক সাদৃশ্যুক্ত। কারণ, উত্তরই অ্ক্ষ্য। কিন্ত গ্রস্ত 
ক্রেশ আলম্বন পাঁইলেই উদার হুইবে, আর দগ্ধবীজকল্প ক্লেশ আলম্বন পাইলেও কখন উঠিবে নাঁ। 
্বাম্যকার তজ্জম্ত দণ্ধবীজ-ভাবকে পঞ্চমী ক্রেশীবন্থা। বলিয়াছেন। উহ! এ চারি অবস্থা হইন্ে 
বন্ধ সম্পূর্ণ গৃথক্ অবস্থা। 

এবিবরে লাস বথা-বীজান্যপ্ীনি ন রোহত্তি বখা পুঃ। জানাখৈ বারারেশৈ 
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ক্যা! সম্পপ্ভতে পুনঃ ॥৮ অর্থাৎ অগ্রিদপ্ধ বীজ যেমন পুনঃ অস্কুরিত হয় না সেইন্সপ ক্লেশসকল 
জ্ঞানাঙগির হারা দগ্ধ হইলে আত্মা তাহাদের দ্বারা পুনঃ ক্রিষ্ট হন ন| । 

৪। (২) ক্লেশ দগ্ধবীজবৎ হইলেই তাদৃশ'যোগী জীবদুক্ত হন। তজ্জন্মেই চিত্তকে লীন 
করিয়! তাঁহার! কেবলী হন; সুতরাং তাহাদের ( পুনর্জান্মাভাবে ) সেই দেহ চরম দেহ। 
লি (৩) রাগাদির। যে কিরূপে অবিস্তামুলক ব! মিথ্যা-জ্ঞানমূলক তাহা অগ্রে প্রদর্শিত 

| 

ভাস্ম্। তত্রাবিস্তান্বরূপমুচ্যতে-_ 

অনিত্যাশুচিহ্বঃখানাত্বনু নিত্যশুচিসুথাস্বখ্যাতিরবিষ্যা ॥ ৫॥ 
অনিত্যে কার্যে নিত্যখ্যাতিঃ, তদ্যথ, ধরব! পৃথিবী, ধরব সটন্্রতারকা গ্োঃ, অমৃতা দিবৌকস 

ইতি। তথাহগুচৌ পরমবীভৎসে কায়ে শুচিখ্যাতিঃ, উক্তঞ্চ পম্থানাতীঞ্াতুপষ্টস্তাস্সিত্যন্দা- 
স্লিধনাদপি। কায়মাধেয়শোচত্বাও পণ্ডিতা হ্াশুচিং বিদছুঃ* ইত্যশুচৌ 
শুচিত্যাতির শ্াতে, নবেব শশাঙ্কলেখা কমনীয়েয়ং কন্ঠ! মধ্বতাবয়বনির্দিতেব চন্দ্ং ভিত্ব! নিঃস্যতেব 
জ্ঞায়তে বীলোৎপলপত্রায়তাক্ষী হাঁবগর্ভাভ্যাং লোচনাভ্যাং জীবলোকমাশ্বাসয়স্তীবেতি, কন্ত 
কেনাতিসম্বস্বঃ ভবতি চৈবমশুচৌ শুচিবিপধ্যয়-( ধ্যাস-) প্রত্যঘ ইতি। এতেনাপুণ্যে পুণ্যপ্রত্যয়- 
স্ডখৈবানর্থে চার্ঘপ্রত্যয়ো ব্যাখ্যাতঃ। 

তথ ছুঃখে স্থখখ্যাতিং বক্ষ্যতি “পরিণামতাপসংস্কারহুখৈগু পবুত্তিবিরোধাচ্চ দ্ুংখমেব 
সর্ধং বিবেকিন;য ইতি, তত্র স্ুথখ্যাতিরবিষ্ঞা। তথাহনাত্মন্তাত্খ্যাতিঃ বাহোঁপকরণেষু 
চেতনাচেতনেু ভোগাধিষ্ঠানে বা শরীরে, পুরুষোপকরণে বা মনসি, অনাত্মন্তাত্খ্যাতিরিতি, 
তখৈতাত্রোক্তং প্ব্যক্তমব্যক্তং বা জস্বমাত্মত্বেনাভিপ্রতীত্য তন্য সম্পদমন্ু 
নঙ্দতি আত্মসম্পদং মন্বানঃ তন্য ব্যাপদমন্ু শোচভি আত্মব্যাপদং 
মন্তমানঃ স সর্বেরবোইপ্রতিবুদ্ধ” ইতি। এ! চতুষ্পদ ভবত্যবিষ্ঠা মূলমন্ত ক্লেশসস্তানস্ত 
কর্মাশয়হ্য চ সবিপাকম্ত ইতি। তন্তাশ্চামিত্র।-গোম্পদবৎ বস্তসতত্বং বিজ্ঞেয়ং, যথা নামিত্রো 
মিত্রাভাবে! ন মিত্রমাত্রং কিন্তু তদ্বিরন্ধঃ সপত্বঃ, তথাহগোম্পদং ন গোম্পদাভাবো ন গোম্পদমাত্রং 
কিন্তু দেশ এব তাত্যামন্তৎ বন্ততস্তরং, এবমবি্ঞা ন প্রমাণং ন প্রমাঁণাভাবঃ কিন্তু বিদ্তা-বিপরীতং 
জ্ঞানাস্তরমবিদ্যেতি ॥ ৫ ॥ 

£্াব্যানুবাদ__তাহার মধ্যে ( এই হুত্রে ) অবিষ্তার স্ববপ কথিত হইতেছে-- 
৫। অনিত্য, অশুচি, ছুঃখ ও অনাত্ম বিষয়ে যথাক্রমে নিত্য, শুচি, সুখ ও আত্মন্বরূপতা 

খ্যাতি অবিদ্যা ॥ নথ 
অনিত্য কার্যযে নিত্য খ্যাতি, তাহা যথা-_পৃথিবী গ্রবা, চন্রতারকাঘুক্ত আকাশ ধরব, শ্বগগবাসীর। 

অমর ইত্যা্দি। “স্থান, বীজ (১), উপষ্ন্ত, নিম্তন্দ, নিধন ও আধেরশোচত্বহেতু পণ্ডিতের 
শরীরকে অশুচি বলেন।” (শরীর এবন্প্রকারে অশুচি বলিয়৷ কথিত হইয়াছে ) তাঘৃশ পরমবীভৎস 
অশুচি শরীরে শুচি-্্যাতি দেখ! যায়? ( যথা ) নব শশিকলার স্যার কমনীয় এই কন্তার অবয়ব ষেন 
মধু ব অমৃতের দ্বারা নির্মিত ; বোধ হয় যেন চন্দ্র ভেদ করিয়া নিঃস্ত হইয়াছে, চক্ষু যেন নীলোৎপল* 
পত্রের স্যার আর্ত । হাঁবগর্ভ লৌচনের (কটাক্ষের ) দ্বারা যেন জীবলোককে আঙ্বালিত করিতেছে, 
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এইরূপে কাহার কিসের সহিত সম্বন্ধ ( উপমা )। এই প্রকারে অশুচিতে শুচি-বিপধ্যাস জান হন্। 
ইহা স্বারা অপুণ্যে পুণ্য-প্রত্যয় ও অনর্থে (যাহা হইতে আমাদের অর্থসিদ্ধি হইবার সন্তান! নাই ) 
অর্থ-প্রত্যরও ব্যাখ্যাত হইল। 

দুঃখে সখখ্যাতিও বলিবেন (নিয়ো ত ২১৫ সুত্রে) “পরিণাঁম, তাপ ও সংস্কার ছুঃখ-হেতু 
এবং গু-বৃত্তি সকলের বিরোধের জন্ বিবেকী পুরুষের সমন্তই ছুঃখ ।” এই দুঃখে সুখ-খ্যাতি 
অবিস্তা। সেইরূপ অনাত্ম বস্তুতে আত্মখ্যাতি ঘথা-_চেতনাচেতন বাহ্ উপকরণে (পুক্র, পণ্ড, 
শয্যাদি ), বা তোগাধিষ্ঠান শরীরে, ব৷ পুরুষোপকরণরূপ মনে, এই সকল অনাত্ম-বিষয়ে আত্মখ্যাতি। 
এ বিষয়ে ইহা! উক্ত হইয়াছে ( পঞ্চশিখ আচার্যের দ্বার! ) “যাহার ব্যক্ত বা অব্যক্ত সন্তকে ( চেতন 
ই করিয়৷ তাহাদের সম্পদকে আত্মসম্পদ মনে করিয়৷ আনন্দিত 

আর তাহাদের ব্যাপদকে আত্মব্যাপদ্ মনে করিয়া অন্ুশোচন! করে ; তাহারা সকলেই মুঢ়।” 
এই' অবি্া চতুষ্পাদ। ইহা ক্রেশ-প্রবাহের ও সবিপাক কর্মাশরের মূল। “অমির” বা 
“অগোম্পদের” ন্যায় অবিষ্ভারও বস্তত্ব আছে, ইহা জ্ঞাতব্য। যেমন “অমিত্র' মিত্রাভাব নহে, বা 
“মিত্রমাত্র নহে*__এন্সপ অন্য বস্তও নহে, কিন্তু মিত্রবিরুদ্ধ শত্র। আরও যেমন অগোম্পন “গোম্পদা- 
ভাব” নহে, বা “গোম্পদ মাত্র নহে _এব্সপ অন্য বস্তও নহে, কিন্তু কোন বৃহৎ স্থান যাহ! তছ্ভয় 
হইতে পৃথক্ বস্তস্তর। সেইরূপ অবিদ্যা প্রমাণও নহে প্রমাণাভাবও নহে কিন্তু বিদ্যা-বিপরীত 
জ্ঞানাস্তরই অবিদ্যা (২)। 

টীকা। ৫। (১) শরীরের স্থান অশুচি জরায়ু; বীজ শুক্রাদি, ভুক্ত পদার্থের 
সংঘাত উপষ্টন্ত ; নিম্তন্দ - প্রন্থেদাদি ক্ষরিতদ্রব্য ; নিধন - মৃত্যু ; মৃত্যু হইলে সকল দেহই অশুচি 
হয়। আঁধেয়-শৌচত্ব- সদ। শুচি বা পরিষ্কার করিতে হয় বলিয়া। এই সকল কারণে শরীর 
অশ্ুচি। তাদৃশ কোন শরীরকে শুচি, রমণীয়, প্রার্থনীয় ও সঙ্গযোগ্য মনে করা বিপরীত জ্ঞান। 

৫। (২) অবিষ্ভার চারিটি লক্ষণের মধ্যে, অনিত্যে নিত্যজ্ঞান অভিনিবেশ র্রেশে প্রধান ; 
অশুচিতে শুচিজ্ঞান রাগে প্রধান; ছুঃথে সুখজ্ঞান ঘেষে প্রধান, কারণ দ্বেষ ছুঃখবিশেষ হইলেও ঘ্েষ- 
,কালে তাহা সুখকর বোধ হয় ; আর অনাত্মে আত্মজ্ঞান অশ্মিতা ক্রেশে প্রধান। 
ভিন্ন ভিন্ন বাদীর! অবিগ্ভার নানারপ লক্ষণ দিয় থাকেন। তাঁহাদের অধিকাংশ লক্ষণই স্তার 

ও দর্শন-বিরন্ধ। যোগোক্ত এই লক্ষণ যে অনপলাপ্য সত্য, তাহা৷ পাঠকমাত্রেরই বোধগম্য হইবে। 
রজ্জুতেন্সর্প জ্ঞানের কারণ যাহাই হউক,__তাহা৷ যে এক ভ্রব্যকে অন্-দ্রব্য-জ্ঞান ( অতন্্রপপ্রতিষ্ঠ 
জ্ঞান ), তাহাতে কাহারও “না” বলিবার যো নাই। সেই জ্ঞান যথার্থ জ্ঞানের বিপরীত, ম্ুতরাং 
অবথার্থজ্ঞান। অতএব “যথার্থ ও অবথার্থ”-_এই বৈপরীত্যই বিদ্কা ও অবিষ্তার বা জ্ঞান ও 
অজ্ঞানের বৈপরীত্য । বিষয়ের বৈপরীত্য তাহাতে হয় না! ; অর্থাৎ সর্প ও রজ্জু ভিন্ন বিষয়, কিন্ত 
বিপরীত বিষয় নতে। এইরূপ অবথার্থ জ্ঞানের বা অবিগ্ভামূলক বৃত্তির কারণ_তাদৃশ জানের 
সংস্কার । অতএব বিপর্ধ্যয় জ্ঞান ও বিপর্যয় সংস্কার সমুহের সাধারণ নাম অবিস্তা। বিপর্ধযাসন্নপ! 
অবিষ্ঠা অনাদি । সেইরপ বিগ্ভাও অনার্দি। কারণ, বেমন প্রাণী সকলের অবথার্থ জান আছে, 
সেইরূপ যথার্থ জ্ঞানও আছে। সাধারণ অবস্থায় অবি্ার প্রাবল্য ও বিদ্কার দৌর্বদ্য, বিবেক- 
খ্যাতিতে বিভ্ার সম্যক্ প্রাবল্য ও অবিষ্তার অতি দৌর্বল্য। চিত্তবৃত্তি হইতে অতিরিক্ত জবিষ্। 
মামে কোন এক দ্রব্য নাই। বস্তুতঃ চিত্তবৃত্তিসকলই দ্রব্য। অবিস্য/ একজাতীন় চিত্বৃত্তি 
( বিপর্যয় ) মাত্র। সুতরাং অবিদ্যা অনাদি অর্থে চিত্তবৃত্তির প্রবাহ অনাদি । 

যেমন আলোক ও অন্ধকার আপেক্ষিক-- আলোকে অন্ধকারের ভাঁগ কম ও অন্ধকারে আলোকের 
ভাগ কম এনপ বক্তব্য হয়, সেইরূপ প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক বৃততিই বিদ্যা ও অবিদ্যার সমটি। তন্মাহ 
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বিদ্যায় অবিদ্যার ভাগ অতি অল্প আর অবিদ্যায় বিদ্যার ভাগ অল্প ইহাই ছইয়ের প্রভেদ। বিদ্যার 
পরাকাষ্ঠ। বিবেকখ্যাতি, তাহাতেও হুক্ষ্ম অন্মিত। থাকে আর সাধারণ অবিদ্যায় “আমি আছি, জান্ছি, 
ইত্যাদি দ্রষটসম্বন্বী অনুভবও থাকে । প্রকৃতপক্ষে সব জ্ঞানই কতক যথার্থ কতক অবধার্থ। 
বাথার্থের আধিক্য দেখিলে বিদ্যা বল! হয়, অবাথার্ঘ্যের আধিক্যের বিবক্ষায় অবিদ্যা বলা হয়। 
শুক্তিকাতে রজতত্রম ইত্যাদি ভ্রান্তি সকল অবিদ্যার লক্ষণে পড়ে না। তাহার! বিপর্যয়ের 

বাক্ষণের অন্তগতি। ভ্রান্তি মাত্রই বিপর্যয়, আর অবিদ্য| পারমাধিক বা যৌগসাধন-সন্বন্ধীয় নাশ 
ভ্রান্ধি। এই ভেদ বিবেচ্য * 

দগ্দর্শনশক্তেযোরেকাত্মতেবাহক্িতা ॥ ৬ || 
ভাব্যম্। পুরুবে দৃক্শকতি; বুদ্ধির্শনশক্তিঃ ইত্যেতয়োরেকন্বরপাঁপত্তিরিবাহন্মিত| ক্লেশ উচ্যতে। 
82৮৮৮৮ সত্যাং ভোগঃ কল্পতে, হ্বরূপ- 

তু তয়বোঃ কৈবল্যমেব ভবতি কুতে৷ ভোগ ইতি। তথাচোক্তং “বুদ্ধিত্ঃ পরং 
রা কুর্ধ্যা ্ত্রাস্ববুদ্ধিং মোৌছেন” ইতি ।৬| 

৬। দৃক্ শক্তি ও দর্শন শক্তির একাত্মতাই অন্মিতা৷ ॥ 

ভাষ্যান্গুবাদ-_পুরুষ দৃক শক্তি, বুদ্ধি দর্শন-শক্তি এই উভয়ের একম্বরপতাখ্যাতিকেই 
“অন্মিতা” ক্লেশ বলা যায়। অত্যন্ত বিভক্ত বা ভিন্ন ( অতএব) অত্ন্তাসন্ীর্ণ ভোক-শক্তি ও 
ভোগ্য-শক্তি অবিভাগপ্রাপ্ডের স্তায় হইলে (১) তাহাকে ভোগ বলা যায়। আর তছ্ভয়ের স্বরূপ- 
খ্যাতি হইলে কৈবল্যই হয়, ভোগ আর কোথায় থাকে। তথা উক্ত হইয়াছে ( পঞ্চশিখ আচার্যের 
দ্বারা ) “বুদ্ধি হইতে পর যে পুরুষ তাহাকে স্বীয় আকার, শীল, বিষ্তা, প্রভৃতির দ্বারা বিভক্ত ব! 
ভিন্ন না দেখিয়া মোহের দ্বার তাহাতে ( বুদ্ধিতে ) আত্মবুদ্ধি করে” (২) 

টাকা । ৬। (১) ভোগ্য-শক্তি ভানরূপ ও তোক্তৃশক্তি চিন্রপ। অতএব তাঁহাদের! 
অবিভাঁগ সবোধ সম্বন্ধীগ্ন অবিভাঁগ। জল ও লবণ্রে (অর্থাৎ বিষয়ের) যেরূপ অবিভাগ ব৷ 
সনকীর্ণতা বা মিশ্রণ, দ্রষ্টী ও দর্শনের সংযোগ সেনূপ কল্পয নহে। অপৃথক্রূপে পুরুষ-সন্বন্ধীয় নোধ ও 
দর্শন-সন্বন্ধীয় বোধের উদয়ই এ অবিভাগ। বন্ধ ও পুরুষের প্রত্যয়াবিশেষ ভোগ” এইরূপ 
বাকোর প্রয়োগ করিয়া সুত্রকার বুদ্ধি ও পুরুষের সংযোগ বলিয়াছেন। সুখ ও দুঃখ ভোগ্য, 
তাহার! অন্তঃকরণেই থাকে তাই অস্তঃকরণ ভোগ্য শক্তি। 

* আধুনিক বৈদাস্তিকেরা ইহাঁকে অধ্যাতিবাদ বলেন। ন। আর নিজেদের অনির্বচনীযবাদী 
বলেন। তীহার! বলেন মিথ্য। জ্ঞান প্রত্যক্ষ ( অর্থাৎ প্রমাণ ) নহে এবং স্থৃতিও নহে, অতএব 
উহ! জনির্বচনীয়। ফুলত অবিদ্যা প্রমাণ এবং স্থৃতি নহে বলিয়াই তাহাকে বিপর্যয় নামক পৃথক্ 
বৃদ্ধি বলা হয়। আরি, সমস্ত বৃত্তি যেরূপ পরস্পরের সহান্বে উৎপন্ন হয়, বিপর্যয়ও সেইরূপ প্রমাণ 
ও স্বৃতি আদির সহাদনে উৎপন্ন হয়। উহা! অনির্বচনীয় নহে, কিন্ত “অতন্ত্রপপ্রতিষ্ঠ মিথ্যাঞ্ান” এই 
নির্বচনে নির্ববচনীয়। এই লক্ষণ অনপলাঁপ্য | পূর্বেই বল! হইয়াছে যে অবিস্তাদির! বিপর্যয়ের 
গ্রকার-ভেদ।” যে সমস্ত মিথ্যা জ্ঞান আমাদিগকে ক্রি ব| ছুঃখযুক্ত করে, তাহারাই অবিস্ভাধি ক্লেশ। 
তাহাদের নাশেই পরমার্থ-সিদ্ধি হয়। 



সাধনপাদ | ৭1৮ হুত্র। | ১১১ 

করণে আত্মতাখ্যাতিই অন্মিতা। বুদ্ধি প্রধান করণ, সুতরাং তাহ শ্বরূপত অশ্মিতাধীঞ্স। 
তাহার পন্লিণামরপ ইন্দ্রিয় সকলের সমষ্টতে যে আত্মতাখ্যাতি তাহাও অন্মিতা । “জামি টানি 
শক্তিমান এইরূপ অনাত্মে আত্মপ্রত্যয় অশ্মিতার উদাহরণ । 

৬। (২) পঞ্চশিখ আচাধ্যের এই বাক্যের “আকার-আদি শব্দের অর্থ অন্তরূপ। দাপনিক 
পরিভাষ! স্থষ্ট হইবার পূর্বেকার বচন বলিয়া ইহাতে আকার-আদি শব্দ ব্যবহার করিয়া তাহা হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ বুঝান হইয়াছে। আকার -সদা বিশুদ্ধি। বিস্তাসটৈতন্ত ব| চিন্জপতা । 
শীল ওদাসীন্য বা সাক্ষিত্বরূপতা। পুরুষের এই সব লক্ষণের বিজ্ঞান পূর্বক বুদ্ধি হইতে তাহার 
পৃথকৃত্ব ন! জানিয়৷ মোছের বা! অবিদ্ভার বশে লোকে বুদ্ধিতেই আত্মবুদ্ধি করে। অর্থাৎ বুদ্ধি বা 
অভিমানঘুক্ত আমিস্ববৃদ্ধি এবং শুন্ধ জ্ঞাত পুরুষ--এই ঢুই এক এরূপ বিপধ্যাস করে। 

সুখানুশয়ী রাগঃ।। ৭॥ 
ভাষ্যম্। নুখাভিজ্ঞস্য স্থথান্ুস্থতিপূর্বঃ স্থথে তৎসাধনে ব| যে গর্দভৃধণ লোভঃ 

সরাগ ইতি ॥ ৭॥ 
৭| স্ুখানুশরী ক্রেশ-বৃত্তি রাগ ॥ কু 

ভাব্যান্থুবাদ-_ নুখাভিজ্ঞ জীবের সুখানুস্থতিপূর্ববক সুখে বা সুখের সাধনে যে গর্ধ (স্পৃহা ), 
তৃষ্ণ ও লোত, তাহাই রাগ (১)। 

টাকা। ৭। (১) স্ুখান্ুশরী-নুখের সংস্কার হইতে সঞ্জাত আশরযুক্ত। তৃষ্1. জল- 
তষ্চার স্তায় স্থথের অভাব অনুভূয়মান হওয়া। লোত--তষ্তাভিভূভ হইয়া! বিষয়প্রাপ্তির ইচ্ছা। 
লোডে হিভাহিজজজান প্রায়ই বিপধত হ়। অন্ুুশয়ী অর্থে যাহা অন্ুশয়ন করিয়া! রহিয়াছে অর্থাৎ 
সংস্কাররূপে রহিয়াছে, যাহ! এইরূপ নির্বর্তকযুক্ত তাহাই অনুশয়ী। 

রাগে অবশে অথবা অজ্ঞাতসারে ইচ্ছা ইন্দ্রিয় ও বিষয়াভিমুখে আনীত হয়। ভ্তানপূর্ববক 
ইচ্ছাঁকে সংযত করিবার সামর্থ থাকে ন। তজ্জন্য রাগ অজ্ঞান বা বিপরীত জ্ঞান। ইহাতে আত্মা, 
ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সহিত বন্ধ হন। অনাত্মভূত ইন্দিয়ে স্থিত সুখ-সংস্কারের সহিত নিবিপ্ত আত্মার 
আবন্ধতা-জ্ঞানই এস্থলে বিপরীত জ্ঞান। তদ্যতীত মন্দকে ভাল জ্ঞান করাও রাগের স্বতাৰ। 

০৯০. 9০ 

ছূঃখানুশয়ী দ্বেষঃ ॥ ৮॥ 
ভাব্যম্। হুঃখাতিজন্ত দুঃখানুস্থতিপূর্ব্ো ছুঃখে ততৎসাধনে বা যঃ প্রতিঘো! ম্যিধাংসা 

ক্রোধঃ স ঘেষ ইতি ॥৮॥ 
৮। হুঃখানুশরী ক্রেশ বৃত্তি ঘেষ ॥ সু 

ভাব্যানুবান্ব-_হুঃখাভিজ্ঞ প্রাণীর দুঃখাঙ্স্থতিপূর্ববক দুঃখে বা! দুঃখের লাধনে থে পরি, 
মনু, জিঘাংস! ও ক্রোধ তাহাই ্বেষ ( ১)। 

লা? (১) প্রতিৎ »প্রতিখাতের ইচ্ছা অথবা বাধাাব। অধ নিট সদ 



১৯২ পাতঞ্জল দর্শন । 

অবাধ কিন্ধ ঘেষ্টার পদে পদে বাধ । মন্থ্য মানসিক ত্েষ, ক্ষোত। জিঘাংসা সহননেচ্ছা ৷ রাগের 
যায় ঘ্বেষ হইতে নিলিপ্ড আত্মার সহিত অনাত্মভৃত ছুঃখসংস্কারের সঙ্গজ্ঞান এবং অকর্তা আত্মা 
কর্তৃত্ববোধ হয়। তাই তাহাও বিপধ্যয়। | 

স্বরসবাহী বিঢুষোহপি তথারূঢ়োহভিনিবেশঃ ॥ ৯ ॥ 
ভাষ্যম্। সর্বস্ত প্রাণিন ইয়মাত্মাশীনিত্যা 'ভবতি, “মা! ন ভূবং ভূয়াসমিতি”। ন চানমৃভৃত- 

মরণধর্দকশ্ৈষ! ভবত্যাত্মাশীঃ, এতর়া চ পূর্ববজন্মাুভবঃ প্রতীয়তে, স চায়মভিনিবেশঃ ক্লেশঃ স্বরসবাহী, 
কমেরপি জাতমাত্রস্ত। প্ররত্যঙ্ষানুমানাগমৈরসম্তাঁবিতে। মরণত্রাস উচ্ছেদদৃষ্ট্াত্মকঃ পূর্ববজন্মানুভূতং 
মরণছ্ঃখমগ্ুমাপয়তি । যথাচায়মত্যন্তমূদেষু দৃশ্ততে ক্লেশস্তথ৷ বিহুষোহপি বিজ্ঞাতপূর্ধবাপরান্তস্ত রূঢ়: 
কন্মাৎ, সমান! হি জয়োঃ কুশলাকুশলয়োঃ মরণহুঃখানুভবাদিয়ং বাঁসনেতি ॥ ৯ ॥ 

৯। অবিদ্বানের স্তায় বিদ্বানেরও যে সহজাত, প্রসিদ্ধ ক্লেশ তাহ! অভিনিবেশ (১)॥ সু 

ভাষ্যান্ুবাদ- সমস্ত প্রাণীর এই নিত্যা আত্মপ্রীর্থন৷ হয় যে,_“আমার অভাব না হয়; 
আমি যেন জীবিত থাকি” পূর্বে যে মরণত্রাস অনুভব করে নাই, তাহার এরূপ আত্মাশী হইতে 
পাঁরে না। ইহার দ্বারা পূর্ববজন্মীয় অন্ুতব প্রতিপন্ন হয়। এই অভিনিবেশ ক্রেশ স্বরসবাহী। 
ইহ। জাতমাত্র কমিরও দেখা যায়। প্রত্যক্ষ, অন্ুমান ও আগমের দ্বার অসম্পাদিত, উচ্ছেদ 
জ্ঞান-স্বরূপ মরণত্রাস হইতে পূর্ববজন্মানুভৃত মরণদুঃখের অনুমান হয় (২)। যেমন অত্যন্তমূেতে 
এই ক্লেশ দেখা যায়, তেমনি বিদ্বানের অর্থাৎ পূর্বাপরকোটির ( “কৌথা হইতে আসিয়াছি ও কোথায় 
যাইব” ইহার ) জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরও ইহ! দেখ। যার, কেন না ( সম্পরজ্ঞানহীন ) কুশল ও অকুশল এই 
উভয়েরই মরণছুঃখান্ছভব হইতে এই বাঁসন। সমান ভাঁবে আছে। 

টাকা । ৯। (১) স্বরসবাহী -সহজ বা স্বাভাবিকের মত যাঁহা সঞ্চিতসংস্কার হইতে উৎপন্ন 
হন ও স্বাভাবিকের মত ব্যাপারার্ঢ় থাকে। তথারঢ -অকুশল বা অবিদ্বানের এবং কুশল বা 
শ্রতানুমান-জ্ঞানবান্ বিদ্বান্রও যাহ! আছে, সেই প্রসিদ্ধ ( রূঢ়) ক্লেশ। 

রাগ সুখান্থশরী, দ্বেষ ছুঃখানুশনী, অভিনিবেশ সেইরূপ ্ুখ-ছুঃখ-বিবেক-হীন বা মু 
ভাবের অন্ুশরী। শরীরেন্দ্িয়ের সহজ ক্রিয়াতে তাদুশ মুড ভাব হয়। তাহাতে শরীরাদ্দিতে 
অহ্মনুবন্ধ সদ! উাদত থাকে । সেই অভিনিবিষ্ট ভাবের হানি ঘটিলে ব| ঘটিবার উপক্রম হইলে 
ষে ভয় হয়, তাহাই অভিনিবেশ ক্লেশ। ভরয়রূপে তাহা ক্রিষ্ট করে। 

“আমি, প্রকৃত প্রস্তাবে অমর হইলেও তাহার মরণ বা নাশ হইবে এই অজ্ঞানগূলক মরণভয়ই 
প্রধান অভিনিবেশ ক্লেশ। তাহ! হইতে কিরূপে পূর্ব্বজন্মের অনুমান হয়, তাহা ভাব্যকার 
দেখাইয়াছেন। অন্ান্ত তয়ও অভিনিবেশ ব্েশ। এই অভিনিবেশ একটি ব্লেশ ব! পরণার্থসাধন- 
সম্বন্ধীয় ক্ষেতব্য তাধবিশেষ । অন্য প্রকার অভিনিবেশ পদার্ঘও আছে। ' 

৯। (২) কোন বিষয় পূর্বে অনুভূত হইলেই পরে তাহার স্বতি হইতে পারে। অনুভব 
হইলে স্নেই বিষয় চিত্তে আহিত থাকে ; তাহার পুনঃ বোধই স্থৃতি। মরণতয়াদির স্থৃতি দেখ 
যায়। ইহ জন্মে মরণ ভয় অনুভূত হয় নাই। সুতরাং তাহা পূর্ব জন্মে অনুভূত হইয়াছে বলিতে 
হইবে। এইরূপে অভিনিবেশ হইতে পূর্ব জম্ম সিদ্ধ হয়। 

শঙ্কা করিতে পার, “মরণভয় স্বাভাবিক? অতএব তাহাতে পূর্ান্থতবের প্রয়োজন নাই”। 



সাধনপাদ। ৯ স্থাত্র। ১১৩ 

মরণশ্থৃতি হ্বাভাবিক হইলে, সর্ব স্থৃতিকেই স্বাভাবিক বলিতে হুইবে। কিন্তু স্থৃতি স্বা়াধিক নহে, 
তাহ! নিমিত্ত হইতে উৎপর হয়। পূর্ববান্থতবই সেই নিমিত্। যখন বহুশঃ স্বতিকে নিমিতজাত 
দেখা যাঁর, তখন তাহার একাংশকে ( মরণভয়াদিকে ) স্বাভাবিক বল! সঙ্গত নহে। স্বাআবিক বস্ত 
কখন নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন হয় না। আর স্বাভাবিক ধর্ম কখনও বস্তুকে ত্যাগ করে না। মরণভয় 
জ্ঞানাত্যাসের দ্বারা নিবৃত্ত হইতে দেখা যায়। অতএব অজ্ঞানাভ্যাস (পুনঃ পুনঃ অজ্ঞানপূর্ববক 
মরণহঃখান্ুভব ) তাহার হেতু । এইরূপে মরণতয়াদি হইতে পূর্ববান্থভব নবতরাং পূর্ব্ব জন্ম সিদ্ধ হয়। 

পুনঃ শঙ্কা হইতে পারে, “মরণতয় যে এক প্রকার স্মৃতি, তাহার প্রমাণ কি?” তহুত্রে 
বক্তব্য এই ₹--আগন্বক বিষয়ের সহিত সংযোগ ন| হইলে যে আত্যন্তরিক বিষয়ের বোধ হয়, তাহাই 
স্বতি। স্মতি উপলক্ষণাদির দ্বারা উিত হয়। মরণভয়ও উগলক্ষণের দ্বারা অভ্যন্তর হইতে উখ্ত 
হয়, তাই তাহ! এক প্রকার স্বতি। 

বন্ততঃ মন কোন্ কাল হইতে হইয়াছে, তাহ! যুক্তিপূর্ববক বিচার করিলে, তাহার আদি পাওয়| 
যায় না। যেমন অসতের উদ্ভব-দোষ হয় বলিয়া! লোকে 'ম্যাটারকে অনাদি বলে, মনও ঠিক সেই 
কারণে অনাদি। ম্যাটারের' যেরূপ অনাদি ধর্ম-পরিণাম স্বীকাধ্য হয়, অনাদি মনেরও তন্রপ 
অনাদি ধর্ম-পরিণাম স্বীকাধ্য হয়। 

জন্মের সহিত মন উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা বলিবার কোন হেতু কেহ দেখাইতে পারেন না। বস্তুতঃ 
এরূপ বলা সম্পূর্ণ অন্যায়। যাহারা বলেন, মরণভয়াদি £961)00 (0062081)6 ৪1110 )' 

অর্থাৎ অশিক্ষিত ক্রিয়াক্ষমতা তাহারা কেবল ইহজীবনের কথাই বলেন, কিন্তু 1750700 হয় কেন, 

তাহার উত্তর দিতে পারেন না । 
[790170$ কিরূপে হইল, তাহাঁর দুইটা উত্তর আছে। প্রথম উত্তর প্উহ! ঈশ্বরকূত”, দ্বিতীয় 

উত্তর (বা নিরুত্তর ) উহা! অজ্ঞেয়। মন যে ঈশ্বরকৃত তাহার বিন্দুমাত্রও প্রমাণ নাই। উহা 
্রীষ্টান আদি সম্প্রদায়ের অন্ধ-বিশ্বাসমাত্র । আর্ধদর্শন সকলের মতে মন ঈশ্বর-কৃত নহে কিন্ত 
মন অনাদি। 

ধাহার! মনের কারণকে অজ্ঞেয় বলেন, তাহারা যদ্দি বলেন “আমর! উহ! জানি না” তবে কোন 
কথা নাই। আর যদি বলেন, “মনুষ্যের উহ। ভাঁনিবাঁর উপায় নাই তবে মন সাদি বা অনাদি 
উভয়ের কোন একটা হইবে, এরূপ বলিতে হইবে। 

মনের কারণ সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলিলে মনকে প্রকারান্তরে নিফারণ বল! হয়। যেহেতু যাহা আমাদের 
নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়, তাহা আমাদের নিকট নাই । মনের কারণকে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় বলিলে সুতরাং 
বল! হইল “মনের কারণ নাই” । যাহার কারণ নাই সেই পদার্থ অনার্দি। পূর্ববর্তী কারণ হইতে 
কোন বস্ত হইলে তবে সাধারণত তাহাকে সাঁদি বল। যায়। নিফারণ বস্ত্র সুতরাং অনার্দি। অজয় 
রলিলে প্রকৃতপক্ষে বল! হয় যে তাহা আছে কিন্ত বিশেষরূপে জ্ঞেয় নহে। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে চিত বৃত্তিধর্মক। বৃত্তি সকল উদিত ও লীন হইয়া যাইতেছে। বৃত্তি 
নকলের মূল উপাদান ত্রিগুণ। সংহত ব্রিগুণের এক এক প্রকার পরিণামই বৃত্তি। ব্রিগুণ নিফারণত্ব- 
হেতু অনাদি, সুতরাং তাহাদের পরিণামভূত বৃত্তিপ্রবাহও অনাদি। মন কবে ও কোথা হইতে 
জি এই প্রশ্ের এই উত্তরই সর্ববাপেক্ষ। স্তাষ্য । ৪1১০ (১) ভ্ুষটব্য। 

০ 50 তর 

৫ 



১১৪ পাতজল দর্শন । 

তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ হুক্ষাঃ || ১০ ॥ 
নদ তে পঞ্চরেশ। দণ্ধবীজকল্পা! যোগিনশ্চরিতাধিকারে চেতলি প্রলীনে সহ তেনৈবাহীং 

গচ্ছান্ত ॥ ১০ ॥ 

১০ নুজ্ম কেশ সকল প্রতিপ্রসবের (১) ব৷ চিত্তপয়ের দ্বারা হেয় বা ত্যাজ্য ॥ স্থ 

ভাব্যান্মুবাদ-_সেই পঞ্চ ক্লেশ দ্ধবীজকল্প হইর়। যোগীর চরিতাঁধিকার চিত্ত প্রলীন হুইলে 
তাহার সহিত বিলীন হয়। (১) 

টাকা। ১০। (১) প্রতিগ্রসব - প্রসবের বিরুদ্ধ ; অর্থাৎ প্রতিলোম পরিণাম বা গ্রলয়। 
সুঙ্গ-রেশ অর্থাৎ যাহা প্রসংখ্যান নামক প্রজ্ঞার দ্বারা দগ্ধবীজকল্প হইয়াছে, তাদুশ। শরীরেক্ছিয়ে 
যে অহস্ত। আছে, তাহা শরীরেন্দ্িয়ের অতীত পদার্থকে সাক্ষাৎকার করিলে প্রকুষ্টরূপে অপগত হইতে 
পারে। তাদৃশ সাক্ষাৎকার হইতে “আমি শরীরেন্ত্রি় নহি” এরপ প্রজ্ঞা হয়। তাহাতে 
শরীরেন্ধিয়ের বিকারে যোগীর চিত্ত বিকৃত হয় না। সেই প্রজ্ঞাসংস্কার যখন একাগ্রডূমিক চিত্তে 
সদ! উদ্দিত থাকে, তখন তাহাকে অস্মিতার বিরোধী প্রসংখ্যান বলা যায়। তাহা! সদা উদিত 
থাকাতে অশ্বিতার কোন বৃত্তি উঠিতে পারে ন!, সুতরাং তখন অক্থিতা-ক্লেশ দগ্ববীজকল্প বা 

,অস্কুরজননে অসমর্থ হয়। অর্থাৎ স্বতঃ আর তখন শরীবেন্দিষে অন্মিভাব ও তজ্জনিত চিত্তবিকার 
হইতে পারে না। এইরূপ দগ্ধবীজকল্প অবস্থাই অন্মিতা-ক্রেশের হুম্াবস্থা । 

বৈরাগ্য-ভাবনার প্রতিষ্ঠা হইতে চিত্তে বিরাগপ্রজ্ঞা হয় এবং তন্দারা রাগ দগ্ধবীজকল্প নুক্ 
হয়। সেইরূপ অদ্বেষ-ভাবনার প্রতিষ্ঠা-মূলক প্রজ্ঞ। হইতে ঘ্বেষ এবং দেহাত্মভাবের নিবৃত্তি হইতে 
অভিনিবেশ হুঙ্ষ্মীভূত হয়। 

এইরূপে সম্প্রজ্জাত সংস্কারের দ্বারা (১1৫০ সুত্র দ্রষ্টব্য) ব্লেশ সকল হৃুঙ্ হইয়া থাকে। 
কুক্মু হইলেও তাঁহার! ব্যক্ত থাকে। কারণ “আমি শরীর” এরূপ প্রত্যয় যেমন চিত্তের 
ব্ক্তাবস্থা, “আমি শরীর নহি” ( অর্থাৎ পপুরুষ-আমির দ্রষ্টা এইরূপ পৌরুষ প্রত্যয়) এক্ন্প 
প্রত্যয়ও সেইরূপ ব্যক্তাবস্থাবিশেষ। দগ্ধবীজের সহিত আরও সাঁদৃশ্ত আছে। দগ্ধ (ভাজ! ) বীজ 
যেরূপ বীজের মতই থাকে কিন্তু তাহার প্ররোহ হয় না, ক্লেশও সেইরূপ ুল্সাবস্থায় বর্তমান থাকে, 
কিন্ত আর ক্রেশবৃত্তি বা ক্লেশসন্তান উৎপাদন করে না। অর্থাৎ ক্রেশমূণক প্রত্যয় তখন 
উঠে না, বিষ্তাপ্রত্যযই উঠে। বিষ্যাপ্রত্যয়েরও মুলে সুক্ম অন্মিতা থাকে, তাই তাহ! 
ক্লেশের সুক্সীবস্থা। 

এইরূপে সুঙ্মীভূত রেশ চিত্তলয়ের সহিত বিলীন হয়। পরবৈরাগ্যপূর্বক চিত্ত দ্বকারণে 
প্রলীন হইলে সুঙ্ক্ম ক্লেশও তৎসহ অব্যক্তত৷ প্রাপ্ত হয়। প্রলয় বা বিলয় অর্থে পুনরুৎপত্ভিহীন লয়। 

সাধারণ অবস্থায় ক্রিষবৃত্তি সকল উদিত হইতে থাকে ও ততন্থার৷ জাতি, আমু ও ভোগ 
(শরীরাদি ) ঘটিতে থাকে। ক্রিয়াযোগের ঘ্বার৷ তাহার! ( ক্লেশগণ ) ক্ষীণ হয়। সম্প্রজ্ঞাত- 
যোগে শরীরাদির্.সহিত সম্বন্ধ থাকে বটে, কিন্তু তাহা "আমি শরীরাদি নহি” ইত্যাদি 
প্রকার প্রক্টপ্রজ্ঞামূলক সম্বন্ধ। এই সন্বন্ধই ক্লেশের হৃল্সাবস্থা ( ইহাতে জাত্যাফূর্ভোগ নিবৃত্ত 
হয়, তাহা বল! বাহুল্য )। অস্প্রস্তাত যোগে শরীরাদির সহিত সেই সুক্ষ সন্বন্ধও নিবৃত্ত হয়। 
অর্থাৎ বিরুতিসকলের প্ররুতিসকলে লয়রপ প্রতিপ্রসবে ক্লেশসকলের সম্যক্ প্রহাণ হয়। 



সাধনপাদ। ১১১২ সুত্র । ১১৫ 

ভাব্যম্। হ্থিতানান্ত বীজভাবোপগতানাম্-_ 

ধ্যানহেয়াত্তঘূ তয়ঃ ॥ ১১ ॥ 

ক্লেশীনাং ষ| বৃত্তযঃ স্থলান্তাঃ ক্রিয়াষৌগেন তনুকৃতাঃ সত্যঃ প্রসংখ্যানেন ধ্যানেন হাতঘ্যাঃ, 
যাবৎ সুম্্ীক্কতা যাবৎ দগ্ধবীজকল্পা ইতি। বথা চ বস্ত্াণাং স্থলো মলঃ পূর্ববং নিধু্তে পশ্চাৎ 
রি যত্বেনোপায়েন চাঁপনীয়তে তথ। স্ল্পপ্রতিপক্ষা: স্থুলা বৃত্তয়ঃ রেশানাং, ক্ষান্ত মহাপ্রতিপক্ষা 

॥ ১১ ॥ 

ভাস্যানুবাদ-_-কিঞ্চ বীজভাবে অবস্থিত ক্লেশদকলের-_ 
১১। বৃত্তি বা স্থুলাবস্থ| ধ্যানের দ্বার! হেয় ॥ স্থ 
ক্লেশ সকলের (১) থে স্থল বৃত্তি তাহ৷ ক্রিয়াযোগের দ্বার! ক্সীণীকৃত হইলে, প্রসংখ্যান ধ্যানের 

দ্বারা হাতব্য, যতদিন-না সুক্ষ, দগ্ধবীজকল্প হয়। যেমন বন্ত্রনকলের স্থূল মল পূর্বে নিধূত 
হয় এবং সুক্ষ মল যত্ব ও উপায়ের দ্বারা পরে অপনীত হয়, তেমনি স্থুল ক্রেশবৃত্তিসকল হুন্প- 
প্রতিপক্ষ ও সুক্ষ ক্লেশসকল মহা-প্রতিপক্ষ । 

টীকা । ১১। (১) করণের স্থূল বৃত্তি_রিষ্ঠ। প্রমাণাদি বৃত্তি। 
ধ্যানহেয়_-প্রসংখ্য।নরূপ ধ্যান হইতে জাত যে প্রজ্ঞা! তাহার দ্বারা ত্যাজ্য। রেশ অজ্ঞান, 

সুতরাং তাহা। জ্ঞানের দ্বার। হ্যে ঝ। ত্যাজ্য। প্রসংখ্যানই জ্ঞানের উৎকর্ষ অতএব প্রসংখ্যানরূপ 
ধ্যানের দ্বারাই ক্রিষ্। বৃত্তি ত্যাজ্য। কিরূপে প্রসংখ্যানধ্যানের দ্বার ক্রিষ্টবৃত্তি দগ্ধবীজকল্প হয় তাহা 
উপরে বলা হইয়াছে । ক্রিরাযোগের দ্বার! তনুভাব, প্রসংখ্যানের দ্বারা দগ্ধবীজভাব এবং চিত্তপ্রলয়ের 
দ্বার! সম্যক্ গ্রণাশ, ক্লেশ-হানের এই ত্রমত্রয দ্রষ্টব্য | 

কলেশমুলঃ কর্মাশয়ো দৃ£াদৃঃজন্মবেদনীয়ঃ ॥ ১২ ॥ 
ভাব্যম্। তত্র পুণ্যাপুণ্যকর্মাশয়ঃ কামলোভমোহক্রোধপ্রসবঃ | স দৃষ্টজস্মবেদনীয়্চাদৃষ্" 

জন্মবেদনীরশ্চ, তত্র তীব্রসংবেগেন মন্ত্রতপঃসমাধিভিনিব্তিতঃ ঈশ্বরদেবতামহ্িমহান্ুভাবানামারাধনাহ! 
যঃ পরিনিষ্পপ্নঃ স সগ্ভঃ পরিপচ্যতে পুণ্যকন্মাশর় ইতি। তথা তীত্রক্লেশেন ভীতব্যাধিতক্কপণেষু 
বিশ্বাসৌপগতেষু বা! মহান্গুভাবেষু বা! তপস্বিধু কৃতঃ পুরঃপুনরপকারঃ স চাপি পাপকর্ীশয়ঃ সগ্ভ এব 
পরিপচ্যতে । বথা নন্দীশ্বরঃ কুমারে৷ মনুষ্যপরিণামং হিত্ব। দেবত্বেন পরিণতঃ, তথ! নহুযোহপি 
দেবানামিন্ত্ঃ স্বকং পরিণামং হিত্বা তিধ্যক্ত্বেনে পরিণত ইতি। তত্র নারকাণাং নাপ্তি 
দ্টজন্মবেদনীয় কর্মীশয়ঃ ক্ষীণরেশানামপি নান্তি আৃষ্টজন্মবেদনীরঃ কর্মাশয় ইতি ॥ ১২ ॥ 

১২। ক্লেশমুলক কর্মাশয় (ছুই প্রকার ), দৃষ্টজন্ম-বেদনীয় ও অনৃ্টজন্মবেদনীয় ॥ (১) সু 
ভাব্যান্থুবাদ- তাহার মধ্যে, পুণ্য ও অপুণ্য-আত্মক কর্মাশর কাম, লোভ, মোহ ও 

ক্রোধ হইতে প্রচ্ছত হয়। সেই দ্বিবিধ কন্দাশয় (পুনরায়) দৃষ্টজস্মবেদনীর ও অনৃষটজন্মবেদনীয়। 
তাহার মধ্যে তীব্রবিরাগের সহিত আচরিত মন্ত্র তপ ও সমাধি এই সকলের সবার! নির্ববন্তিত 
অথবা ঈশ্বর, দেবতা, মহর্ষি ও মহানুভাব ইহাদের আরাধন। হইতে পরিনিষ্পন্ন বে পুণ্য কর্াশয় 
তাহা৷ সম্ভই বিপাক প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ফল প্রসব করে। সেইরূপ, ততীত্র 



১১৬ পাল দর্শন । 

ভীত, ব্যাধিত, কৃপার্থ (দীন), শরণাগত বা মঙ্ান্থভাব বা তগন্থী ব্যক্তিসকলের প্রতি পুনঃপুনঃ 
অপকার করিলে যে পাঁপ কর্খমীশয় হয়, তাহা সম্ভই বিপাক প্রাপ্ত হয়। যেমন বাঁলক ননদীশ্বর 
মন্ুয্ুপরিণাম ত্যাগ করিয়া দেবতে পরিণত হইয়াছিলেন ; এবং যেমন স্ুরেন্দ নছ্ধ, নিজের 
দৈব পরিণাম ত্যাগ করিয়া তির্্যকৃত্বে পরিণত হ্ইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে নারকগণের দৃষ্টজ্ম- 
বোনীয় কর্মাশয় নাই ও ক্ষীণররেশ পুরুষের ( জীবনুক্তের ) অনৃষ্টজন্ম-বেদনীয় কর্মাশয় নাই (২) 

টীকা । ১২। (১) কর্াশয়_কর্ণসংস্কার | ধর্ম ও অধর্্ম রূপ কর্ধসংস্কারই কর্ধাশয়। 

চিত্তের কোন ভাব হইলে তাহার যে অনুরূপ স্থিতিভাব (অর্থাৎ ছাঁপ ধর! থাকা) হয়, 
তাহার নাম সংস্কার।. সংস্কার সবীজ ও নিব্বীজ উভয়বিধ হইতে পারে। সবীজ সংস্কার 
ছ্বিবিধ, ক্লি-বৃত্তিজ ও অকিষ্টবৃত্তিজ, অর্থাৎ অজ্ঞানমূলক ঈংস্কার ও প্রজ্ঞামূলক সংস্কার। 
ক্লেশমূলক সবীজ সংস্কারসকলের নাম কর্াশয়। শুরু, কৃষ্ণ এবং শুরু ভেদে কর্মাশয় ত্রিবিধ। 
অথব৷ ধর্ম ও অধর্্ম বা শুরু ও কৃষ্ণ ভেদে দ্বিবিধ। গ্রজ্ঞামূলক সংস্কারের নাম অশুরাকষ্ণ। 

কম্মাশয়ের জাতি, আমু ও ভোগ-রূপ ত্রিবিধ বিপাক বা ফল হয়। অর্থাৎ যে সংস্কারের 
ধ্ররূপ বিপাক হয়, তাহাই কর্ীশয়। বিপাক হইলে তাহার অন্থভবমূলক যে সংস্কার 
হয়, তাঁহার নাম বাসনা । বাঁসনার বিপাক হয় না, কিন্ত কোন কর্মাশয়ের'বিপাকের জগ্ 
ধথাযোগ্য বাসন! চাই। কর্মীশয় বীজন্বরূপ, বাসন! ক্ষেত্রস্বরূপ, জাতি বৃক্ষস্বরূপ, স্থুখ-ছুঃখ 
ফলস্বরূপ । পাঠকের স্ুখবৌধের জন্য সংস্কার বংশলতা-ক্রমে দেখান বাইতেছে। 
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সংস্কার নাশ। 

১। নিবৃত্তিধর্ের ঘ্বার। প্রবৃততিধর্্ম ক্ষীণ হয়। 
২। তাহাতে কন্ধাশয় ক্ষীণ হয় সুতরাং বাসন! নিশ্রয়োজন হয়। 
৩। তাহাতে ক্রিষ্ট সংস্কার ক্ষীণ হয়; ইহাই তনুত্ব। 
৪। প্রজ্ঞাসস্কার-বারা ক্রিষটসংস্কার হুঙ্ীভূত ( দগ্ধবীজবৎ ) হয়। 
৫| সুক্ষ ক্লিষ্ট-সংস্কার ( সবীজ ), নিব্বাজ বা নিরোধ-সংস্কারের বার নষ্ট হয়। 

১২। (২) অবিস্যা্দি ক্লেশ-পূর্বক আচরিত যে কর্ম, তাহাদের সংস্কার অর্থাৎ ক্রি কর্মাশয় 
ষ্টজসম্মবেদনীয় হয় বা! ইহ জন্মে ফলবান্ হয়; অথব1 অদৃষ্টজন্মবেদনীয় হয় বা কোন ভাবী জন্মে 
বিপক্ষ হয়। সংস্কারের তীত্রতান্ুসারে ফলের কাল আসন্ন হয়। ভাঁঘ্তকার উদাহরণ দিয়া ইহা 
বুঝাইয়৷ দিয়াছেন। 

নারকগণ স্বক্কৃত কর্মের ফল ভোগ করে। নাঁরক জন্মে ভোগক্ষয়ে তাহাদের ভিন্ন পরিণাম 
ইয়। সেই জন্মে তাহার! মনঃপ্রধান, এবং প্রবল ছুঃখে ক্রিষ্ট থাকে বলিয়া তাহাদের 
স্বাধীন কর্ম করিবার সাম্য থাকে না। সুতরাং তাহাদের দৃষ্টজন্মবেদনীয় পুরুষকার 
অসম্ভব। পরন্ত তাহীরা রুদ্ধেত্দ্িয় এবং মনের আগুনেই পুড়িতে থাকে বলিয়৷ এরূপ 
অন্য অনৃষ্টাধীন সেক্দিয় কর্ম করিতে পারে না যাহার ফল দেই নারক জন্মে বিপক হইবে 
তাহাদের নারকশরীরকে তাই ভোগশরীর বলা যায়। মনঃপ্রধান, স্থুখাভিভূত, দেবগণেরও 
দৃষ্টজদ্মবেদনীয় পুরুষকার প্রায়ই নাই। তবে দেবগণের ইন্দরিয়শক্তি সার্বিকভাবে বিকসিত ; 
তদ্বার৷ তাহাদের এরূপ অনৃষ্টাধীন সেন্দ্রিয় কর্ম হইতে পারে যাহার সুখাদি .বিপাক সেই 
ৃষ্টজন্মেই হয়। তবে সমাধিসি্ধ দেবগণের ্থায়তচিত্ততা-হেতু দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ণ আছে, 
তন্ধারা তাহার! উন্নত হন। যে যোগীরা সাম্মিতাদি সমাধি আয়ত্ত করিয়া উপরত হন, তারা 
্রক্মলোকে অবস্থান করিয়া! পরে সেই দেব শরীরে নিষ্পন্ন জ্ঞানের ছার! কৈবল্য প্রাপ্ত হন। অতএব 
তাহাদের দৃষ্টউজন্মবেদনীয় কর্ধমাশয় হইতে পারে । দৈব শরীরে এইরূপ ভেদ আছে বলিয়া ভাষ্যকার 
উহাকে নারকের সহিত দৃষ্টজন্মবেদনীয়স্বহীন বলিয়! উল্লেখ করেন নাই। 

মিশ্র অর্থ করেন নারক বা নরক ভোগের উপযুক্ত কন্মাশর মনুয্যুজীবনে ভোগ হয় ন!। 
দৈবও ত সেরূপ হয় না। অতএব ভাব্যকারের উহা বক্তব্য নহে। ভিক্ষু সমীচীন ব্যাখ্যাই 
করিয়াছেন । 

সতি মুলে তদ্দিপাকো জাত্যাযুর্ভোগাঃ ॥ ১৩ ॥ 
ভাষ্যমূ। সংন্থু রেশেষু কর্মাশয়ো বিপাকারস্ভী ভবতি, নোছছিপ্নক্েশমূলঃ। যথা তুা- 

বনন্ধাঃ শীলিতঙুল। আদদ্ধবীজভাবাঃ প্ররোহসমর্থা ভবস্তি নাপনীততৃষা! দগ্ধবীজভাঁব! বা, তথ! 
ক্লেশীবনদ্ধঃ কর্মীশয়ো৷ বিপাকপ্ররোহী ভবতি, নাপনীতরেশে। ন প্রসংখ্যানদগ্বকরেশবীজতাবে। বেতি। 
স চ বিপাকস্ত্রিবিধে। জাতিরাযুর্ভোগ ইতি । 
_ তব্রোং বিচাধ্যতে কিমেকং কর্শোরকন্ত জ্মনঃ কারণম্, অথৈকং কর্ানেকং জন্মাঙ্গিপতীতি । 
দ্বিতীয়া বিচারণ| কিমনেকং কর্মীনেকং জন্ম নির্ববর্তরতি, অথানেকং কর্টৈকং জন্ম নির্বর্থরভীতি। 
ন তাবৎ একং কর্তকন্ত জন্মনঃ কারণং, কম্মুৎখ অনাদিকালগ্রচিতস্তাসন্যো়ন্তাবশিষ্টকর্দণঃ 



৯১৮ পাতঞজল দশন। 

সাম্প্রতিকন্ত চ ফলক্রমানিয়মাদনাশ্বাসো লোকন্ত প্রসক্তঃ স চানিষ্ট ইতি। ন চৈকং কর্ানেকত্ত 
জন্মনঃ কারণম্, কন্মাৎ, অনেকেু কন্ধন্বেকিকমেব কন্ীনেকন্ত জন্মনঃ কারণমিত্যবশিষ্টস্ত বিপাঁক- 
কালাভাবঃ প্রসক্তঃ, স চাপ্যনিষ্ট ইতি । নচানেকং কর্ধানেকন্ত জন্মন: কারণম্, কম্মাৎ, তদনেকং 
জন্ম যুগপন্ন সম্ভবতীতি, ক্রমেণ বাচ্যম? তথাচ পূর্ববদোষানুষঙ্গঃ | তন্মাজ্জন্মপ্রায়ণান্তরে কতঃ 
পুণ্যাপুণাকর্ধাশকপ্রচয়৷ বিচিত্রঃ প্রধানোপসর্জনভাবেনাবস্থিতঃ প্রান্পণাভিব্যক্ত একপ্রথট্রকেন 
মিলিত্বা মরণং প্রসাধ্য সংমুঙ্ছিত একনেব জন্ম করোতি, তচ্চ জন্ম তেনৈব কর্মর্ণা লনবাযুক্ষং ভবতি, 
তশ্টিন্লায়ুষি তেনৈব কর্ণ! ভোগঃ সম্পদ্ভত ইতি। অসৌ কর্মমীশয়ে। জন্মাযুর্োগহেতুত্বাৎ ত্রিবি- 
পাঁকোহভিধীরূত ইতি অত একভবিকঃ কর্ম্াশয় উক্ত ইতি। 

ৃষ্টজম্মবেদনীয়স্তবেকবিপাঁকারম্তী ভৌগহেতুত্বাৎ, দ্বিবিপাঁকারস্তী'বা আহুর্ভোগহেতুত্বাৎ নন্দীশ্বরবং 
নহুষব্ছা ইতি। ক্লেশকর্্মবিপাকান্ুভব-নিমিত্তাভিস্ত বাসনাভিরনার্দিকালসম্ম,চ্ছিতমিদং চিত্ত 
চিত্রীক্ৃতমিব সর্ববতে! মং্তজালং গ্রন্থিভিরিবাততমিত্যেতা অনেকতবপূর্বিিকা বাঁসনাঃ। যন্তয়ং 
মিরার রগ যে সংস্কারাঃ স্থৃতিহেতবন্ডা বাসনাস্তাশ্চানাদিকালীনা 
তি। 

যন্তসাবেকভবিকঃ কর্মাশয়। স নির়তবিপাকশ্চ অনিয়তবিপাকশ্চ। তত্র দৃষ্টজন্মবেদনীয়ন্ত 
নি্নতবিপাঁকন্ঠৈবায়ং নিন্ম, নত্বদৃষ্টজন্মবেদনীরম্তাঁনিয়তবিপাকন্ত, কন্মাৎ ঘো৷ হ্যৃষ্টজন্মবেদনীঘোই- 
নিয়তবিপাকন্তপ্ত ত্রয়ী গতীঃ কৃতন্যাবিপকম্ত নাশঃ, প্রধানকন্রণ্যাবাপগমনং বা, নিয়তবিপাঁকপ্রধান- 
কর্মগাঁংভিভূতস্য বা চিরমবস্থানম্ ইতি। তত্র কতস্যাইবিপকস্য নাশে। যথ! শুরুকর্ত্োদয়াদিছৈব নাশঃ 
কৃষস্য, যত্রেদসুক্তম্ “তবে ঘ্বে হু বৈ কর্্মণী বদিতব্যে পাপকট্যৈকোরাশিঃ পুণ্য- 
কৃতোহপহত্তি। তদিচ্ছন্ কর্মাণি স্কৃতানি কর্ত,মিহৈব তে কর্দা কবয়ো। 
বেদয়স্তে। 

প্রধানকর্মণ্যাবাপগমনং, যত্রেদমুক্তং, "ন্যাৎ স্বপ্পঃ সন্করঃ সপরিহারঃ সপ্রভ্যবমর্ষঃ, 
কুশলভ্য নাপকর্ষায়ালং কম্মা্। কুশলং হি ৫ম বহ্বন্যাদস্তি বস্তরায়মাবাপং 
গতঃ স্বগেহছিপি অপকর্ষমল্সং করিষ্যতি” ইতি। 

নিয়তবিপাকপ্রধানকন্মণীভিভূতস্য বা চিরমবস্থানম্, কথমিতি, অৃষ্টজ্মবেদনীয়স্যৈৰ নির়ত- 
বিপাকস্য কর্ধাণঃ সমানং মরণমতিব্যক্তিকারণমুক্তং, নত্বৃষ্টজন্মবেদনীয়স্যাঁনিয়তবিপাকদ্য, যত্দৃষ্টজন্ম- 
বেদনীয়ং কর্মানিয়তবিপাকং তন্নশ্তেৎ, আবাপং বা গচ্ছেং, অভিভূতং বা চিরমপুুপাঁলীত যাবৎ 
সমানং কম্মীভিব্যগ্রকং নিমিতমদ্য ন বিপাকাভিমুখং করোতীতি। তদ্বিপাকস্যৈৰ দেশকালনিমিত্তা- 
নবধারণাঁদিয়, কর্গতিবিচিত্রা ছুধিজ্ঞানা চ ইতি, ন চোতসর্গস্যাপবাদান্িবৃত্িরিতি একভবিকঃ 
কর্মাশয়োহনুজ্ঞায়ত ইতি ॥ ১৩॥ ৃ 

১৩। ক্রেশ মূলে থাঁকিলে কর্ীশয়ের জাতি, আয়ু ও ভোগ--এই তিন প্রকার বিপাক 
হয় (১)|॥ন্থ 

ভাষ্যানুবা দ্--ক্লেশ সকল মূলে থাকিলে কর্ঘাশয় ফলারভী হয়, র্েশমূল উচ্ছিন্ন হইলে 
তাহা হয় না। যেমন তুষবদ্ধ, আদগ্ধবীজভাঁব, শালিতগুল অস্থুর-জননক্ষম হয়, অপনীততুষ বা 
দগ্ধবীজভাব তওুল তাহা হয় না; সেইরূপ ক্লেশযুক্ত কম্াশয় বিপাকগ্রয়োহবান্ হয়, অপগতরেশ 
বা প্রসংখ্যানের দ্বারা দগ্ধবীজভাব হইলে হয় ন|। সেই কর্ধাশয়ের বিপাঁক ত্রিবিধ £_-জাঁতি, 
আছুও তোগ। 

এ বিষয়ে (২) ইহা বিচারধ্য £_-একটি কর্ম কি একটিমাত্র জন্মের কারণ বা একটি কর্ম অনেক 



সাধনপাদ। ১৩ হুত্র। ১১৪ 

জন্ম সম্পাদন করে? এ বিষয়ে দ্বিতীয় বিচাঁর--অনেক কর কি ঘুগপৎ অনেক জন্ম নির্ববর্তিত 
করে, অথবা অনেক কর্ম একটি জন্ম নির্ধবর্তিত করে? এক কর্ম কখনই একটি জন্মের কারণ 
হইতে পারে না। কেন না, অনাদি-কাল সঞ্চিত অসঙ্থ্যে, অবশিষ্ট কর্ধের এবং বর্তমান কর্ণের 
যে ফল, তাহার ক্রমের অনিয়ম হওয়ায় লোকের কর্মীচরণে কিছুই আশ্বীম থাকে না। অতএব 
ইহা অসন্মত। আর, এক কর্খট অনেক জন্মও করিতে পারে না। কেন ন| অনেক কর্মের মধ্যে 
এক একটিই যদি অনেক জন্ম নিষ্পন্ন করে, তাহ! হইলে কর্মের আর ফলকাল ঘটে না। অতএব 
ইহাঁও সম্মত নহে। আর অনেক কর্ম অনেক জন্মেরও কারণ নহে। কেন না, সেই অনেক- 
জন্ম ত একেবারে ঘটে ন|। যদি বল ক্রমে ক্রমে হয়; তাহা হইলেও পূর্বোক্ত দোষ আইসে। 
এই হেতু জন্ম ও মৃত্যুর ব্যবহিত কালে কৃত, বিচিত্র, প্রধান ও উপসর্জন-ভাবে স্থিত, পুণ্যাপুণ্য- 
কর্মাশয়সমূহ মৃত্যুর দ্বারা অতিব্যক্ত হওত, যুগপৎ, এক প্রযত্বে মিলিত হইয়া, মরণ সাধন-পূর্ববক 
সংমৃচ্ছিত হইয়৷ ( অর্থাৎ একলোলীভাবাঁপন্ন হইয়! ) একটিমাত্র জন্ম নিষ্পন্ন করে। সেই জন্ম সেই 
প্রচিত কর্ধ্ণীশয়দ্বারা আযুর্লাভ করে, আর সেই আযুতে সেই কর্মীশয়দ্বারা৷ ভোগ সম্পন্ন হয়। 
এ কর্মীশয় জন্ম, আমু ও ভোগের হেতু হওয়ায় ত্রিবিপাঁক বলিয়া অভিহিত হয়। পূর্ববোস্ত হেতু- 
বশতঃ কর্মাশয় ( ূর্ববাচাধ্যদের দ্বার! ) “একভবিক' বলিয়া উক্ত হইয়াছে । 

ৃষ্টউনাবেদনীয় কর্মশয শুদ্ধ ভোগের হেতু হইলে এক-বিপাঁকারভী, আর আয়ু ও ভোগহেতু 
হইলে দ্বিবিপাঁকারম্তী হয়-_নন্দীশ্বরের মত বা নহুষের মত (দ্বিবিপাক ও একবিপাক)। ক্রেশের 
ও কর্্মবিপাকের অন্ুভবোৎপন্ন বাসনার দ্বারা অনাদি কাল হইতে পরিপুষ্ট এই চিত্ত, চিত্রীকৃত 
পটের ন্যায় ব| সর্ববস্থানে গ্রন্থিুক্ত মৎস্যজালের স্তায়। এইহেতু বাসনা অনেক-ভবপূর্ধিবকা ; কিন্ত 
উক্ত কর্মমীশয় একভবিক। ঘে সংস্কারসমূহ স্থৃতি উৎপাঁদন করে, তাহারাই বাসন! ও তাহার 
অনার্দিকালীন]। 

একতবিক কর্ীশর নিগরত-বিপাক ও অনিপ্নত-বিপাঁক। তাঁহার মধ্যে দৃষ্টজন্মবেদনীয় নিয়ত- 
বিপাক কর্মীশয়েরই একভবিকত্ব নিয়ম ( সম্পূর্ণরূপে খাটে ) কিন্তু অনিয়ত-বিপাক অৃষ্টজন্মবেদনীর 
কর্মমীশয়ের একভবিকত্ব ( সম্পূর্ণরূপে) সংঘটন হয় না। কেন না-_অনৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিয়তবিপাক 
কর্মীশয়ের তিন গতি ; ১ম, কৃত অবিপক্ষ কর্মাশয়ের (প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বার ) নাশ ; ২য়, ( অনিয়ত- 
বিপাক) প্রধান কর্মশরের সহিত বিপাক প্রাপ্ত হইয়া প্রবল তৎফলের দ্বার! ক্ষীণত। প্রাপ্ত হওয়! ; 
ওয়, নিয়ত-বিপাঁক প্রধান কর্ীশয়ের দ্বারা অভিভূত হইয়া দীর্ঘকাল সুপ্ত থাকা। তাহার মধ্যে 
অবিপক কর্ীশয়ের নাশ এইরূপ £_ঘেমন শুরু কর্মের উদয়ে ইহ জন্মেই রুষ্ণ কর্ধের নাশ দেখা 
যায়। এ বিষয়ে ইহা উক্ত হইয়া.খ। “কম্ম ছুই প্রকার জানিবে, তন্মধ্যে পাপের এক রাশিকে 
পুণ্যকর্খের রাশি নাশ করে। এই হেতু সৎকর্ম করিতে ইচ্ছা কর। সেই সংকর ইহলোকেই 
আচরিত হয়, ইহ! তোমাদের নিকট কবির! (প্রান্তের! ) প্রতিপাদন করিয়াছেন ।” 

( অনিয়ত-বিপাক ) প্রধান কর্মীশয়ের সহিত ( সহকারিভাবে অপ্রধান কর্মাশয়ের ) আবাপ- 
গমন (বা! ফলীভূত হওন ) তদ্ বিষয়ে ( পঞ্চশিখাঁচাধ্য কর্তৃক) ইহ! উক্ত হইয়াছে ”-%( বঙ্জাদি 
হইতে প্রধান পুণ্য-কম্ধাশয় জন্মায় কিন্ত তৎসঙ্গে পাপ কর্মাশয়ও জল্মায়। প্রধান পুণ্যের ভিতর 
সেই পাপ) স্বল্প, সঙ্কর (অর্থাৎ পুণ্যের সহিত মিশ্রিত ), সপরিহার (অর্থাৎ প্রারশ্চিতাদির দ্বারা 

* ইহা ভিক্ষুসম্মত ব্যাখ্যা | মিশরের মতে এই শ্রুতির অর্থ এইরূপ :- পাপী ব্যক্তির ছুই প্রকার 
কর্মরাশি- কৃষ্ণ ও কৃষ্ণশুরু, & ছুই কন্মরাশিকে পুণ্যকারীর পুণ্যকর্খরাশি নাশ করে। সেই পুথ্য 
কম্ধা ইহলোকেই আচরিত হুয় ইহা! কবির! তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
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পরিহারযোগ্য ), সপ্রত্যবমর্ধ ( অর্থাৎ প্রীয়শ্চিত্াদি না করিলে বু সুখের ভিতরও সেই কর্মাজনিভ 
হুখে স্পর্শ করে, যেমন বহু স্থখের ভিতর প্রাণী নিরাহার করিলে তদ্দুঃথে যুষ্ট হুয়, সেইরূপ ), 
কুশল বা! পুণ্য-কর্শীশয়কে তাহা ক্ষয় করিতে অসমর্থ; কেন না-আমার অনেক অন্ত কুশল 
নিজ রি কা হকি আবাপ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গেতে অ্পই হুঃখযুক্ত 

৮ 

নিয়ত'বিপাক প্রধান কর্মাশয়ের সহিত অভিভূত হইয়া দীর্ঘকাল অবস্থান (তৃতীয় গতি ) কিরূপ, 
তাহা ব্লা হইতেছে । অনৃষ্ট-জন্মবেদনীয় নিয়ত-বিপাক কর্ম্মাশয়েরই মরণ সমান (সাধারণ, 
অর্থাৎ বহু এ প্রকার কর্মের একমাত্র অভিব্যক্তি-কারণ মৃত্যু; মৃত্যুর দ্বারা সব কর্ধাশয় ব্যক্ত 
হয় ) অভিব্যক্তিকারণ বলিয়! উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই নিয়ম (সম্পূর্ণরূপে সংঘটন ) হয় না, 
কারণ মৃত্যুই যে অনৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিরত-বিপাক কর্মের সম্যক অতিব্যক্তির কারণ, তাহা নহে। 
যাহা অনৃষ্ট জন্মবেদনীয় অনিয়ত-বিপাক কর্ম তাহা নাশ প্রাপ্ত হয়, আবাপ প্রাপ্ত হয়, অথবা দীর্ঘকাল 
নু হইয়া বীজভাবে অবস্থান করে, বত দিন না তত্তুল্য তাহার অভিব্যঞ্জনহেতু কম্্ম তাহাকে 
বিপাকাভিমুখ করে। সেই বিপাঁকের দেশ, কাল ও গতির অবধাঁরণ হয় না বলিয়া কর্মগতি বিচিত্র 
ও হুর্বর্জ্ঞের়। (উক্ত স্থলে) অপবাদ হয় বলিয়| ( একভবিকত্ব) উৎসর্গের নিবৃত্তি হর না। 
অতএর “কর্ম্মাশর একভবিক” ইহা অনুজ্ঞাত হইয়াছে । 

টীক!। ১৩। (১) অবিগ্ঠারদি অজ্ঞানের বৃত্তিমকলই সাধারণ বুাখান-অবস্থা। জ্ঞানের 
দ্বার! প্ী সমন্ভ অজ্ঞান নাশ হইলে দেহেন্দ্িয়াদি হইতে অভিমান সম্যক অপগত হয়, সুতরাং 
চিত্তও নিরুদ্ধ হয়। চিত্তনিরোধ সম্যক থাকিলে জ্, আয়ু ও সুখ-দুঃখ-ভোগ হইতে পারে 

না; কারণ উহারা বিক্ষেপের অবিনাভাবী। অতএব ক্রেশ মূলে থাকিলে, অর্থাৎ কর্ম ক্লেশ- 
পূর্বক কৃত হইলে ও .তদন্ুরূপ ক্রিষ্ট কর্মের সংস্কার সঞ্চিত থাকিলে, আর সেই সংস্কার তিপরীত 
বিদ্যার দ্বারা নষ্ট না হইলে_ -জন্ম, আয়ু ও ভোগরূপ কর্শফল প্রাদুভূতি হয়। জাতি-মনুষ্[, গো 
প্রভৃতি দেহ। আয়ু. সেই দেহের স্থিতিকাল। ভোগ -সেই জন্মে যে সুখ, ছুঃখ লাভ হয়, 
তাহা । এই তিনেরই কারণ কম্মীশর । কোন ঘটন! নিষ্কারণে ঘটে না। আয়ুফ্ধর বা তদ্বিপরীত 
কর্ম করিলে ইহজীবনেই আযুফ্কাল বদ্ধিত বা হবম্ব হইতে দেখা যাঁয়। ইহজন্মের কর্দোর ফলে সুখ- 
ছুঃখ-ভোগ হইতেও দেখা যায়। অনেক মন্ুয্য-শিশু বন্য জন্তর ত্বারা অপহৃত ও প্রতিপালিত 
হইয়া প্রায় পশুরূপে পরিণত হইয়াছে তাহার অনেক উদাহরণ আছে অর্থাৎ দৃষ্ট কর্ম্রে ফলে, 
যেমন বৃকের ছুধ খাওয়া, অনুকরণ করা ইত্যাদির ফলে মনুষ্যত্ব হইতে কতকটা পশুত্বে 
পরিণাঁম দেখা! যাঁয়। | 

এইরূপে দেখ যায় যে ইহজন্মের কর্সকলের সংস্কারসকল সঞ্চিত হইয়া তৎফলে দৃষ্টজন- 
বেদনীয় শারীর-প্ররুতির পরিবর্তন, আয়ু ও ভোগ-রূপ ফল প্রনান করে। অতএব কর্দই জাতি, 
আয়ু ও ভোগের কারণ। ইহজন্মে আচরিত কর্মের ফল নহে, এরূপ জাতি, আয়ু ও ভোগ যাহা 
হয়, তাহার কারণ সুতরাং প্রাগ তবীয় অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম হইবে। 

জাতি, আমু.ও ঞ্ডাগের কারণ কি? তাহার তিন প্রকার উত্তর এ পর্যন্ত মানব আবিষ্কার 
করিয়াছে । (১) ঈশ্বরের কর্তৃত্ব উহার কারণ। (২য়) উচ্ছার কারণ অজ্ঞের অর্থাৎ মানবের তাহ! 
জানিবার উপায় নাই। (৩) কর্ম উহার কারণ। 

ঈশ্বর উহার কারণ' ইহার কোন প্রমাণ নাই। তাদৃশ ঈশ্বরবাদীর! উহাকে অন্ধবিশ্বাসের বিষয় 
বলেন, ঘুক্তির বিষয় বলেন না। তাঁহাদের মতে ঈশ্বর অজ্ঞেয় নুতরাং ফলত জন্মাদির কারণ অজ্ঞেয 
হইল। দ্বিতীয় অজ্ঞেয়বাদীর! & বিষয়কে যদি “আমাদের নিকট অজ্ঞাত' এরূপ বলেন তবেই 
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যুক্তিযুক্ত কথা বলা হয়; কিন্তু তীঁহার! যে 'মানবমাত্রের নিকট অজ্ঞ এইরূপ বলেন ভাহার এক 
কারণ দর্শাইতে পারেন না'। কর্ধবাদই ছুই বাদ অপেক্ষা যুক্ততম। 

১৩। (২) কর্মের তন্ববিষয়ক কতকগুলি সাধারণ নিয়ম ভাম্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই 
নিয়মগুলি বুঝিলে ভাস সুগম হইবে । তাহারা যথা +_- 

ক। একটি কম্মীশয় অনেক জন্মের কারণ নহে। কারণ তাহা হুইলে কর্মমফলের অবকাশ 
থাকে না। প্রতিজন্মে বহু বহু কন্মীশয় সঞ্চিত হয়, তাহাদের ফলের কাল পাওয়! তাহা হইলে 
ুর্ঘট হইবে। অতএব, এক পশু বধ করিলে সহ সহজ জন্ম পশু হইতে হইবে-_ইত্যাদি 
নিয়ম যথার্থ নহে। 

খ। সেইরূপ হেতুতে 'এক কর্ম এক জন্মকে নির্বন্তিত করে” এ নিয়মও ষথার্থ নহে। 
গ্। অনেক কর্ম্মও যুগপৎ অনেক জন্ম নিপ্পাদন করে ন|, যেহেতু যুগপৎ অনেক জন্ম অসম্ভব । 
ঘ। অনেক কন্মীশর একটি জন্ম সংঘটন করার, এই নিয়ম বথার্থ। বস্ততও দেখ! যায়, এক 

জন্মে অনেক কর্মের ননাঁবিধ ফলভোগ হয় ; সুতরাং অনেক কর্ম এক জন্মের কারণ। 
$। যে বর্মাশরসমূহ হইতে একটি জন্ম হয়, সেই জন্ম তাহা হইতে আয়ু, লাভ করে। আর 

আফুফালে তাহা হইতেই স্ুখ-ছুঃখ ভোগ হয়। 
চ। কর্মাশর একভবিক ; অর্থাৎ প্রধানত এক জন্মে সঞ্চিত হয়। মনে কর, ক্পুর্ব্ব জন্ম, 

থ-তৎপরবর্তী জন্ম ॥ খ জন্মের কারণ যে সব কর্ীশয়, তাহারা প্রধানতঃ ক জন্মে সঞ্চিত হয়। 
অতএব কন্্ীশর “একভবিক”। এক ভব বা জন্ম-একভব ; একভবে নিষ্পন্ন -একতবিক ইহা 
সাধারণ নিয়ম। ইহার অপবাদ পরে উক্ত হইবে। একজন্মাবচ্ছিন্ন সমস্ত কর্্মাশ কিরূপে পর 
জন্ম সাধন করে, তাহ! ভাষ্যে দ্রষ্টব্য । 

ছ। অদুৃষ্টদন্মবেদনীয় কন্াশয়ের ফল ত্রিবিধ_জাতি, আয়ু ও তোগ। অতএব তাহা 
ক্রিবিপাক। কিন্তু দৃষ্টজন্মবেদনীয় কশ্মের ফলে আর জাতি হয় না বলিয়া অর্থাৎ সেই 
জন্মেই সেই জন্ম-সঞ্চিত কর্মের ফলভোগ হইলে, হয় কেবল ভোগ, নয় আয়ু ও ভোগ-রূপ 
ফলদ সিদ্ধ হয়। অতএব দৃষ্টজ্মবেদনীয় কর্ধাশয় একবিপাক বা! দ্বিবিপাক-মাত্ হুইতে 
পারে। 

জ। কর্মাশর প্রধানত; একভবিক, কিন্তু বাসনা [ ২১২ (১) টীক। দ্রষ্টব্য ] অনেকভবিক। 
অনাদি কাল হইতে যে জন্মপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে যে যে বিপাঁক অনুভূত হইয়াছে, 
তজ্জনিত সংস্কারন্বরূপ বাঁসনাও সুতরাং অনাদি বা অনেকভবপূর্ববিক। | 

ঝ। কন্মাশয় নিয়তবিপাক এবং অনিয়্তবিপাক। যাহা স্বকীয় ফল সম্পূর্ণরূপে প্রসব 
করে, তাহা নিরতবিপাক। আর যাহ! অন্যের দ্বারা নিয়মিত হইয়া! স্পূর্ণকূপে ফলবান্ হইতে 
পারে না, তাহ। অনিয়তবিপাঁক। 

এ৪ | একভবিকত্ব নিয়ম প্রধান নিয়ম । কয়েক স্থলে উহার অপবাদ আছে। 
উ। -নিয়তবিপাক দৃষ্টজ্মবেদনীয় কন্মীশয়ের পক্ষে একভবিকত্ব নিরম সম্পূর্ণরূপে খাঁটে। 

অর্থাৎ দৃষ্টজন্মবেদনীয় যে নিয়তবিপাক কর্ম্মাশয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে তজ্জস্মেই (সেই এক 
নস্মেই ) সঞ্চিত হয় ; অতএব তাহ! সম্পূর্ণ একতবিক। 

ই। অনিপ্তবিপাক অনৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্মাশয়ের পক্ষে এ নিয়ম সম্পূর্ণরূপে থাটে না। 
কারণ তাদৃশ কর্মের তিন প্রকার গতি হইতে পারে, যথা £__ ৃ 

(১ম) অধিপক্ষ কর্মের নাশ। যথা £- 

পুণ্য পাঁপের দ্বারা নষ্ট হয়। পাপও পুণ্যের দ্বারা নষ্ট হয়। যেমন ক্রোধাচরপজাত 
১৬ 
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পাপ-কর্দীশয় অক্রোধ-অভ্যাসরপ পুণ্যের দ্বারা নষ্ট হয়। অতএব কর্ম করিলেই ঘে তাহার 
ফলভোগ করিতে হুইবে, এরূপ নিয়ম নিরপবাদ নহে। যদি তাহা বিরুদ্ধ কর্মের দ্বারা অথবা 
জ্ঞানের সবার! নষ্ট না হয়, তবেই কর্মের ফল অশশ্তস্তাবী। 

যে এক জন্মে কর্দীশয় সঞ্চিত হয়, (অর্থাৎ একজন্মাবচ্ছিন্ন কর্্মাশয়)) তাহা সেই জন্মে 
কতক পরিমাণে নষ্ট হইতে পারে বলিয়। অনৃষ্টজন্মবেদনীয় কন্াশয়ের একতবিকত্ব নিয়ম ( অর্থাৎ 
এক জঙ্গের যাবতীয় কর্মের সমাহার-স্বরূপত্ব ) সম্পূর্ণরূপে খাটে না। 

(২য়) প্রধান কম্দীশয়ের সহিত একত্র বিপক্ক হইলে অপ্রধান বর্শীশয়ের ফল ক্ষীণ ভাবে 
অভিব্যক্ত হয় বলিয়! সে স্থলেও একভবিকত্ব নিয়ম সম্যক খাটে না। 

'প্রধান কর্্ীশর - যাহা মুখ্য ব1 শ্বতন্ত্র ভাবে ফলপ্রস্থ হয়। 
অপ্রধান কন্ধীশয় -যাহা গৌণ বা সহকারী ভাবে স্থিত | 
যে কর্ম তীব্র কাম, ক্রোধ, ক্ষমা, দয়! আদি পূর্বক আচরিত বা পুনঃ পুনঃ আচরিত হয়, 

তাহার আশয় বা সংস্কারই প্রধান কন্ধমাশর। তাহ। ফল দানের জন্য “মুখিয়ে থাকে। আর 
তদ্ধিপরীত বর্াশয় অপ্রধান। তাহার ফল স্বাধীনভাবে হয় না? কিন্তু প্রধানের সহকারি- 
ভাবে হয়। ভবিষ্তজ্জন্মের হেতুভৃত কর্্মাশয় এইরূপ প্রধান ও অপ্রধান কর্মীশয়ের সমষ্টি । 
অগ্রধান কশ্মীশয়ের সগ্যকু ফল হন না, অতএব “ইহ জন্মের সমস্ত কর্মের ফলই পর জন্মে 
ঘটিবে” এইরূপ একভবিকত্ব নিয়ম অপ্রধান-কর্ম-সন্বন্ধে সম্যক্ খাটে না। 

(৩য়) অতি প্রবল ঝ! প্রধান কোন কর্মাশর বিপাক প্রাপ্ত হইলে তাহার অন্যরূ্প অপ্রধান 
কর্মাশয় অভিভূত হইয়। থাকে। তাহার ফল তখন হয় ন|, কিস্ত ভবিষ্যতে নিজের অনুরূপ 
কর্মের দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়৷ তাহার ফল হইতে পারে। 

ইহাতেও এক জন্মের কোন কোন অপ্রধান কর্ম অভিভূত হইয়! থাকে বলিয়৷ একভবিকত্ব 
নিদ্নম তংস্থলে খাটে না। 

এই নিমের উদাহরণ যথা ₹__এক ব্যক্তি বাল্যকালে কিছু ধর্মাচরণ করিল। পরে বিষয়লোভে 
অনেক পশৃচিত পাপ কর্ণ করিল, মর্ণকাঁলে নিয়তবিপাক সেই পাপকন্মরাশি হইতে 

তদনুযায়ী কর্মাশয় হইল। তৎফলে যে পাশব জন্ম হইল, তাহাতে সেই অপ্রধান ধর্শকর্মের ফল 
সম্যক প্রকাশিত হইল ন|। কিস্তু তাহার সেই ধর্নকর্মের মধ্যে যাহা কেবল মানবজন্মেই 
ভোগ্য, তাহা সঞ্চিত থাকিয়! পরে সে মানব হইলে তাহাতে প্রকাশ পাইবে; এবং সে 
ধর্মকর্ম করিলে তখন তাহা তাহার সহায় হইতে পারে। এই উদ্াহরণের ধর্ম ও পাপ বর্ম 
অবিরুদ্ধ বুঝিতে হইবে। বিরুদ্ধ হইলে অবশ্য পাপের দ্বারা সেই পুণ্য নাশ হইয়া যাইত। 
মনে কর, ক্ষমা একটি ধর্ম, চৌধ্য এক অধন্ম। চৌর্যের দ্বার! ক্ষম! নাশ হয় না। ক্রোধ বা 
অক্ষমার দ্বারাই ক্ষম! ধর্ম নাশ হয়। 

ড। এই নিম সকল অবধারণপূর্ববক ভাষ্য পাঠ করিলে তাহার অর্থবোধ স্ুকর হইবে। 

তে হুলাদপরিতা পফলাঃ পুণণাপুণ্যহেতুত্বাৎ ॥ ১৪ ॥ 
ভাষ্যম্। তে জন্মাূর্ভোগাঃ পুণ্যহেতুকাঃ সুখফলাঃ অপুণ্যহেতুকা* ছুখফল! ইতি। 

যথা, চেঙগং ছুঃখং প্রতিকূলাত্মকম্ এবং বিষয়ন্খকাঁলেংপি দুঃখমন্য্েব প্রতিকূলাত্মকং যোগিনঃ ॥ ১৪ | 



সাঁধনপাদ। ১৫ শুত্রী। ১২৬ 

১৪। তাহার! ( জাতি, আয়ু ও ভোগ ) পুণ্য ও অপুণ্য-হেতুতে স্খফল ও হুঃখফল | সু 

ভাব্যানুবাদ--তাহার! অর্থাৎ জন্ম, আয়ু ও ভোগ; পুণ্যহেতু হইলে স্ুখফল এবং 
অপুণ্যহেতু হইলে দুঃখফল হয় (১)। যেমন এই ( লৌকিক ) ছুঃখ প্রতিকৃলাত্মক, তেমনি - 
কালেও যোগীদের তাহাতে প্রতিকলাত্মবক ছঃখ হয়। 

টাকা । ১৪। (১) ছুখের হেতু অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, ঘ্বেষ ও অভিনিবেশ; সুতরাং 
যে কর্ম অবিদ্যাদির বিরুদ্ধ বা যদ্দারা তাহার! ক্ষীণ হয়, তাহারা পুণ্য কর্ম । যে বর্শের 
দ্বারা অবিদ্যাদিরা অপেক্ষারৃত ক্ষীণ হয় তাহাও পুণ্য কর্ম । আর অবিষ্াদির পোষক কর্ম অপুণ্য 
বা অধর্ম কর্্ম। 

ধৃতি (সম্তোষ ), ক্ষমা, দম, অন্তেয়, শৌচ, ইন্দিয়নিগ্রহ, ধী, বিষ্তা, সত্য ও অক্রোধ এই 
দশ্সটি ধর্কর্শরূপে গণিত হয়। মৈত্রী ও করুণ৷ এবং তন্ুলক পরোপকার, দান প্রতৃতিও 
অবিষ্ঠার কতক বিরুদ্ধত্ব-হেতু পুণ্য কর্ম। ক্রোধ, লৌভ ও মোহ-মূলক হিংসা, অসত্য, 
ইন্দিয়ের লৌল্য প্রভৃতি পুণাবিপরীত কর্ম্সমূহ পাঁপ কন্ম। গৌড়পাঁদ বলেন যম, নিয়ম, দয়! ও দান 
এই কয়টি ধর্ম বা! পুণ্য কর্ম্ম। 

ভাব্যমৃ। কথং তহুপপদ্ভতে__ 

পরিণামতাপসংস্কারছুঃখৈগু ণরত্তিবিরোধাচ্চ হ্ঃখমেব সর্ব 
বিবেকিনঃ | ১৫ ॥ 

সর্ধবস্তায়ং রাগানুবিদ্ধশ্চেতনাচেতনসাধনাধীনঃ স্ুখানুভব ইতি তত্রীস্তি রাগজঃ কর্মমাশরঃ, 
তথা চ ছেষ্টি ছুঃখসাধনানি মুহতি চেতি দ্বেষমৌহরুতোহপ্যন্তি কর্মাশয়ঃ। তথা); চোকম্। 
নাুপহত্য ভূতানি উপতোগঃ জসন্তবতীতি হিংসারুতোংপান্তি শারীরঃ কর্মীশয় ইতি, 
বিষরস্থখং চ অবিষ্যত্যুক্তমূ। যা ভোগেঘিভ্দরিয়াণাং তৃপ্ডেরপশাস্তিত্তৎ হুখং, বা লৌল্যাদনুপ- 
শাস্তিজ্তদ,খম্। ন চেক্ডিয়াপাং ভোগাত্যাসেন বৈতৃষ্্যং কর্ত,ং শক্যং, কল্মাৎ? যতো ভোগাঙ্কযা- 
সমন্ু বিবর্ধান্তে রাঁগাঃ কৌশলানি চেন্দিয়াণীমিতি, তম্মাদমুপায়ঃ সুখস্ত ভোগাভ্যাস ইতি। স খনয়ং 
বৃশ্চিক-বিষভীত ইবাশীবিষেণ দষ্টো৷ বঃ সুখার্থী বিষয়ান্ুবাসিতো মহতি ছুঃখপন্কে নিমগ্প ইতি। এ 
পরিণামছুঃখত। নাম প্রতিকৃলা সুখাবস্থায়ামপি যোৌগিনমেব ক্লিশ্নাতি। 

অথ কা তাপছুঃখতা ? সর্বন্ত ঘ্বেষান্ুবিদ্ধশ্চেতনাচেতনসাঁধনাধীনস্তাপান্ুভব ইতি তত্রান্তি দেফতঃ 
কর্মাশরঃ, সথথসাধনানি চ প্রার্থরমানঃ কায়েন বাঁচ। মনস। চ পরিস্পন্দতে ততঃ পরমছুশ্হাত্যুপহস্ি চ, 
ইতি পরান্ুগ্রহপীড়াত্যাং ধর্ম্মাধন্মীবুপচিনোতি, স কর্ীশয়ো লোতাঁৎ মোহাচ্চি ভবতি ইত্যেযা 
তাপছুঃখতোচ্যতে | 

কা পুনঃ সংস্কারছুঃখতা ? সুখানুতবাৎ স্থথসংস্কারাশযো ছুঃখানুতবাদপি হুঃখসংস্কায়াশয় ইতি, 
এবং কর্মমত্যো বিপাঁকেহমুভূয়মানে সুখে ছুঃখে বা পুনঃ কর্খীশযপ্রচয় ইতি, এবমিদমনাদি ছুঃখলোতো 
বিপ্রস্থতং যোগিনমেব প্রতিকৃলাত্মকন্থাহৃদ্বেজয়তি, কন্মাৎ? অক্ষিপাত্রকল্পো৷ হি বিদ্বানিতি, 
বথোর্ণাতন্তরঙ্গিপাত্রে সন্ত; স্পর্শেন ছুখ্য়তি নান্মেযু গাত্রাবযবেষু, এবমেতানি হুঃখানি অজিপাহধকং 
যোগিনমেব ক্িশ্নস্তি নেতরং প্রতিপত্তারম্। ইতরং তু ্বকর্োপহতং ছুঃখমুপামুপাং কাজ, 
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ত্যক্তং ত্যক্তমুপাদদানমনা'দিবাসনাবিচিত্রয়। চিত্তবৃত্তা| সমস্ততোহনুবিদ্বমিবাবিদ্ঠয়া৷ হাতিব্য এবাহঙ্কার- 
মমকারামুপাতিনং জাতং জাতং বাহ্াধ্যাত্িকোভয়নিমিতান্্রিপর্ববাণব্তাপা অনুপ্রবান্তে। তনেবমনাদি- 
ছুঃখজোতস! বুহ্যমানমাত্মানং ভূতগ্রামঞ্চ দৃই1! যোগী সর্বহূঃখক্ষয়কারণং সম্গ্রর্শনং শরণং 
প্রপদ্ভত ইতি। 

গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ ছুঃখমেব সর্ববং বিবেকিনঃ, প্রথ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিরূপা বুদ্ধিগুণাঁঃ পরম্পরান্ুগ্রহতন্তা 
ভূত্ব! শীস্তং ঘোরং মূঢ়ং বা.-প্রত্যন্ং ব্রিগুণমেবার্ভস্তে, চলঞ্চ গুণবৃত্তমিতি ক্ষিপ্রপরিণামি চিত্তমুক্তম্। 
“ূপাতিশয়! বৃত্তযতিশয়াশ্চ পরস্পরেণ বিরুধ্যন্তে সামান্যানি ত্বতিশয়েঃ 
সহ প্রবর্তত্তে,* এবমেতে গুণ! ইতরেতরা শ্রয়েণোপার্জিতম্থখহুঃখমোহপ্রত্যযা ইতি সর্ব সর্বরূপা 
ভবস্তি, গুণপ্রধানভাবকৃতত্তবেষাঁং বিশেষ ইতি, তম্মাৎ দুঃখমেব সর্বং বিবেকিন ইতি। 

তদন্ত মহতে৷ ছুঃথসমুদায়স্ত প্রভববীজমবিষ্তা, তন্তাশ্চ সম্যগ্র্শনমভাঁবহেতুঃ, যথা চিকিৎসাশাস্ত্ং 
চতুর্ধাহং রোগঃ, রোগহেতুঃ, আরোগ্যং, ভৈষজ্যমিতি, এবমিদমপি শাস্্ং চতুরব্যহমেব, তদ্ যথা 
সংসারঃ, সংসারহেতুঃ, মোক্ষঃ, মোক্ষৌপায় ইতি। তত্র চঃখব্ছুলঃ সংসারে! হেয়ঃ, প্রধানপুরুষয়োঃ 
সংযোগো হেয়হেতু* সংযোগন্তাত্যন্তিকী নিবৃতিহ্থীনং, হানোপায়ঃ সম্যগর্শনম্। তত্র হাতুঃ স্বরূপম্ 
উপাদেরং হেয়ং বা ন ভবিতুমর্থতি ইতি, হানে তত্তোচ্ছেদবাঁদপ্রসঙ্গঃ, উপাদানে চ হেতুবাঁদঃ, 
উভয়প্রত্যাখ্যানে চ শাশ্বতবাদ ইত্যেতৎ সম্যগ্র্শনম্ ॥ ১৫ ॥ 

ভাষ্যাঞ্ধুবাদ-_( বিষয়স্থখকালেও যে তাহাতে যোগীদের দুঃখ-প্রতীতি হয়) তাহ! কিরূপে 
জানা যায়? 

১৫। পরিণাম, তাপ ও সংস্কার এই ত্রিবিধ দুঃখের জন্য এবং গুণবৃত্তির অভিভাব্যাভিভাবকত্ব- 
ত্বতাঁবহেতু বিবেকি-পুরুষের সমস্তই ( বিষয়ন্থখও ) দুঃখ ॥ (১) স্থ 

স্খান্নুভব সকলেরই রাগান্ুবিদ্ধ ( অন্্রাগঘুক্ত ) চেতন (দারাস্তৃতাদি) ও অচেতন (গৃহাদি) 
সাধনের অধীন। এই রূপে স্ুুখাম্থভবে রাগজ কর্দাশয় হয়। সেইরূপ সকলেই ছুঃখসাধন বিষয় 
সকলকে দ্বেষ করে আর তাহাতে মুগ্ধ হয়, এইরূপে দ্বেষজ ও মোহজ কন্দাশয়ও হয়। এ বিষয়ে 
আমাদের দ্বারা পূর্বে উক্ত হইয়াছে (বিচ্ছিন্ন ক্েশের ব্যাখ্যানে )। প্রাণীদের উপঘাত না করিয়া 
কখনও উপভোগ সম্ভব হয় না। অতএব ( বিষয়সুখে ) হিংসাককৃত শারীর কর্মীশয়ও উৎপন্ন 
হয়। এই বিষয়-স্থুখ অবিদ্যা বলিয়৷ উক্ত হইয়াছে । (অর্থাৎ) (২) তৃষ্ণা ক্ষয় হইলে ভোগ্য 
বিষয়ে ইন্দিয়গণের যে উপশাস্তি বা অপ্রবর্তন, তাহাই সুখ। আর লৌল্য বা ভোগতৃষ্ণার হেতু 
যে অন্থুপশাস্তি, তাহা হুখ (৩)। কিন্তু ভোগাভ্যাসের দ্বারা ইন্দিয়গণের বৈতৃষ্যয ( পারমার্থিক 
সুখের হেতুভূত ) করিতে পারা বাঁয় না, কেননা ভোগাভ্যাসের ফলে রাগ ও ইন্্রিয়গণের কৌশল 
(পটুতা) পরিবর্ধিত হয়। সেই হেতু ভোগাভ্যাস পারমাথিক স্থুখের উপাঁয় নহে। যেমন 
কোন বৃশ্চিক-বিষ-ভীত ব্যক্তি আশীবিষের দ্বারা দষ্ট হইলে হয়, তেমনি বিষয়-বাঁসনা-সম্বলিত স্ুখার্থী 
মহৎ ছুঃখপক্কে নিমগ্ন হয়। এই প্রতিকূলাত্মক, পরিণামহ্ঃখসমূহ স্ুখাবস্থায়ও কেবল যোঁগীদিগকে 
হুঃখ প্রদান করে ( অর্থাৎ অযোগীদের যাহা উপস্থিত হইব পরিণামে ছুঃখ প্রদান করে, বিবেচক 
যোগীদের নিকট তাহা"স্থুখকালেও দুঃখ বলিয়া প্রথ্যাত হয় )। 

তাপছুঃখতা কি? সকলেরই তাঁপান্থভব, দ্বেষযুক্ত চেতন ও অচেতন সাধনের অধীন। এইরূপে 
তাহাতে ছেষজ কর্মাশয় হয়। আর লোকে সুখসাধন সকল প্রার্থনা করিয়া শরীর, মন ও বাক্যের 
দ্বারা চেষ্টা করে, তাহাঁতে অপরকে অন্থুগ্রহ করে ব1 গীড়িত করে, এইরূপে পরাচগুগ্রহের ও পরগীড়ার 
দ্বারা ধর্ম ও অধর্্ম সঞ্চয় করে। সেই কন্মাশয় লোভ ও মোহ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাকে 
তাপছুঃখতা৷ বল! যায়। 
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সংস্কারহুঃখতা কি? সুখান্থুভব হইতে নুখসংস্কারাশয়, ছুঃখান্ছভব হইতে তেমনি ুঃখস-স্কারাশয়। 
এইরূপে কর্ম হইতে সুখকর বা ছঃখকর বিপাক অন্ুভূয্মান হইলে (সেই বাঁদন| হইতে ) পুরশ্চ 
কম্াশয়ের সধ়্্ হয় (৩)। এব্রকারে এই অনাদি-বিস্তৃত হুঃখক্রোত যোগীকেই প্রতিক্লাত্বক- 
রূপে উদ্বেজিত করে। কেননা, বিদ্বান (জ্ঞানীর চিত্ত) চক্ষুগোলকের স্যায় (কোমল )। যেমন 
উর্ণাতন্ত চক্ষুগোলকে স্কান্ড হইলে স্পর্শবারা ছুঃখ প্রদান করে, অন্য কোন গাত্রাবয়বে করে না, সেইরূপ 
এই সকল ছুঃখ ( পরিণীমাদি ) চক্ষুগৌলকের ন্যায় ( কোমল ) যোগীকেই ছঃখ প্রদান করে, অপর 
প্রতিপত্তাকে করে না। অনাদি বাসনার দ্বার! বিচিত্রা, চিত্তস্থিতা যে অবি্যা, তাহার দ্বার! চতুর্দিকে 
অনুবিদ্ধ, আর অহংকার ও মমকার ত্যাজ্য (হাঁতব্য) হইলেও তদুভয়ের অনুগত, অন্য সাধারণ 
ব্যক্তিরা, নিজ নিজ কর্মোপার্জিত ছুঃখ পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া ত্যাগ ও ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হওন 
পূর্বক পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে করিতে বাহা ও আধ্যাত্মিক-কারণ-সম্ভব ব্রিবিধ ছুঃখের দ্বারা 
অনুগ্লাবিত হয়। যোগী নিজেকে ও জীবগণকে এই অনাদি ছুঃখতোতের দ্বার৷ উহ্মান (বাহিত ) 
দেখিয়৷ সমস্ত হুঃখের ক্ষয়কারণ, সমাগ্র্শনের শরণ লন। 

"গুণবৃত্তিবিরোধহেতুও বিবেকীর সমস্ত ছুঃখময়” | প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি-রূপ বুদ্ধিগুণসকল 
পরম্পর উপকার-পরতন্ত্ হইয়৷ ত্রিগুণাত্বক শান্ত, ঘোর, অথবা মু প্রত্যয়সকল উৎপাঁদন করে। 
গুণবৃত্ত চল অর্থাৎ নিয়ত বিকাঁরশীল, সেকারণ চিত্ত ক্ষিপ্রপরিণাঁমি বলিয়া উক্ত হইয়াছে । “বুদ্ধির 
রূপের ( ধর্ম্ম অধর্ম, জ্ঞান অজ্ঞান, বৈরাগ্য অবৈরাগ্য, এখধ্য অনৈশ্বধ্য এই অষ্ট বুদ্ধির রূপ) এবং 
বৃত্তির ( শান্ত, ঘোর ও মুঢ় ইহারা বুদ্ধির বৃত্তি) অতিশয় বা উৎকর্ষ হইলে পরস্পর (নিজের বিপরীত 
রূপের বা বৃত্তির সহিত ) বিরুদ্ধাচরণ করে ? আর সামান্ ( অপ্রবল রূপ বা বৃত্তি ) অতিশয় বা প্রবলের 
সহিত প্রবর্তিত হয়।” এইরূপে গুণ সকল পরস্পরের আশ্রয়ের (মিশ্রণ) দ্বারা স্থখ, হঃখ ও মোহরূপ 
প্রত্যয় নিষ্পাদিত করে। সুতরাং সকল প্রত্যয়ই সর্ববরূপ ( সত্্, রজ ও তমোরূপ ), তবে তাহাদের 
( সাত্তিক, রাজসিক বা তামসিক এই প্রকার ) বিশেষ (কোন একটি ) গুণের প্রীধান্ট হইতে হয়। 
সেই-হেতু (কোনটি কেবল সত্ব ব! সুখাত্মক হইতে পারে ন| বলিয়৷) বিবেকীর সমন্তই ( বৈষয়িক 
নথ ) ছুঃখময়। 

এই বিপুল ছুঃখরাশির প্রভবহেতু অবিচ্ঠা;ঃ আর সম্যগর্শন অবিষ্তার অভাবহেতু । যেমন 
চিকিৎসা শাস্ত্র চতুবৃ্হ-_ রোগ, রোগহেতু, আরোগ্য ও ভৈষজ্য ; সেইরূপ এই (মোক্ষ) শান্ত্রও 
চতুবৃযহ-_সংসার, সংসারহেতু, মোক্ষ ও মোক্ষোপায়। তাহার মধ্যে দুঃখ-বহুল সংসার হেয়; 
প্রধান-পুরুষের সংযোগ হেয়হেতু সংযোগের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হান; আর সম্যগর্শন হানোপায়। 
ইহার মধ্যে হাতার স্বরূপ হেয় বা উপ্বাদেয় হইতে পারে না; কারণ হেয় হইলে তাহার উচ্ছেদবার, 
আর উপাদেয় হইলে হেতুবাদ ; ( এই দ্রই দোষ সঙ্ঘটিত হয়)। কিন্তু এ উতর প্রত্যাখ্যান করিলে 
শাশ্বতবাদ, ইহাই সম্যগদর্শন। (৪) 

টাকা। ১৫। (১) সংসার দুঃখবহুল। জ্ঞানোরত, শুদ্ধচরিত্র, যোগীর৷ বিচার-দৃষ্টিতে 
সংসারকে হুত্রোক্ত কারণে হুঃখব্হুল দেখিয়৷ তাহার নিবৃত্তি-সাধনে যত্ববান হন। রাগ হইতে 
পরিণাম-ছুখে । দ্বেষ হইতে তাপ ছুঃখ, এবং স্থুখ ও দুঃখের সংস্কার হইতে সংস্কার-ছুঃখ হয়। 
যদিও রাগ সুখান্থশরী এবং রাঁগকালে সুখ হয়, কিন্তু পরিণামে যে তাহা হইতে অশেষ দুঃখ হয়, তাহ 
ভাদ্যকার দুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন। ও 
- দুখকর বিষয়ে দ্বেষ হয়, সুতরাং দ্বেষ থাকিলে ছুঃখবোধ অব্্স্তাবী। সুখ ও ছুঃখ অস্কুভব 
করিলে তজ্জনিত বাঁসনারূপ সংস্কার হয়। অনাদিবিস্তৃত সেই অতীত সংস্কারও তংস্থতি উৎপাঁদন 
করিয়া দুঃখদারী হয়। বিচারপূর্বক ম্মরণ করিলে মহাব্যাধির স্থতির স্তায় ইহাতে দুঃখই স্মরণ 



১২৬ পাতিল দর্শন। 

হয়। পরস্ত বাসন! সকল কর্মাশয়ের ক্ষেত্রম্বরূপ হওয়াতে বাঁসনারূপ সংস্কার কর্মীশয়সঞ্চয়ের হেতু 
হইয়া অশেষ দুঃখের কারণ হয়। 

ত্বেষ অন্যতম অজ্ঞান সেজন্য ঘেষ হইতে ছুঃখ হয়। শঙ্কা হইতে পারে পাঁপে দ্বেষ করিলে সুখ 
হয়, ছুঃখ ত হয় না? ইহা সত্য। পাঁপে দ্বেষ অর্থে দুঃখে দ্বেষ। তন্থার! ছুঃখের প্রতীকার করিলে 
স্থখই হইবে। প্রতীকার সাধনের সময় কিন্তু হুঃখ হয়, অতএব উহাীতেও দুঃখ হয়, কিন্তু তাহা 
অত্যন্প, পরস্ত পরিণামে স্থুখই অধিক। ছুঃখ বোধ করিয়াই পাঁপে ঘ্েষ হয়, সুতরাং তেষ-জনিত 
ছুঃখ এবং দুঃখ-জনিত দ্বেষ-_ছ্বেষের এই লক্ষণ অনবস্য | 

রাগমূলক যে পরিণাম-ছুঃখ তাহ! ভাবী, দ্বেষমূলক তাপ-দুঃখ বর্তমান, আর সংস্কার-ুঃখ অতীত । 
ইহা মণিপ্রভা টীকাকারের মত। ইহা ভাষ্যকারের উক্তির সপ্নিকটবর্তী। বস্ততঃ ভাব্যকারের 
উক্তির তাৎপধ্য এইরূপ £-_বাগকালে সুখ, কিন্ত পরিণামে ব৷ ভবিষ্যতে দুঃখ । দ্বেষকালে বর্তমান 
ও ভবিষ্যৎ উভয়েই ছঃখ। অতীত সুখহ্ঃখের সংস্কার হইতেও ভবিষ্যৎ ছুঃখ। এইরূপে তিন দিক্ 
হইতেই ( হেয় ) অনাগত ছুঃখ বা অবশ্তম্ভাবী ছুঃখ আছে। 

কাধ্য-পদার্থের ধর্ম বিচার করিয়া এইরূপে সংসারের ছুঃখকরত্থের অবধারণ হয়। মুল কারণ- 
পদার্থ বিচার করিয়া! দেখিলেও জান! যায় যে, সংস্থতির মধ্যে বিশুদ্ধ এবং নিরবচ্ছিন্ন স্থুখ লাভ 
করা অসম্ভব। সত্ব, রজ এবং তম এই তিন গুণ চিত্ের মূল। তাহারা স্বতাবত একযোগে 
কাধ্য উৎপাদন করে। তন্মধ্যে কোন কাধ্যে কোন গুণের প্রাধান্য থাকিলে তাহাকে প্রধান- 
গুণানুসারে সাত্বিক বা রাঁজস বা তাঁমস বলা যায়। সাত্বিকের ভিতর রাজস ও তামস ভাবও 
নিহিত থাকে। সুখ, ছুখ ও মোহ এই তিনটি যথাক্রমে সাত্বিক, রাজস ও তামস বৃত্তি। 
প্রত্যেক বৃত্তিতে ব্রিগুণ থাকে বলিয়া রজজ্তমোহীন নিরবচ্ছিন্ন সুখ হইতে পারে না, আর গুণ 
সকলের অভিভাব্যাভিভাবকত্ব স্বভাবের জন্য গুণের বৃত্তিসকল পরম্পরকে অভিভব করে। সেই 
জন্য সুথের পর ছুঃথ ও মোহ অবশ্থস্তাবী। অতএব সংসারে নিরবচ্ছিন্ন স্ুথ লাভ কর! অসম্ভব । 

১৫। (২) বাচস্পতি মিশ্র এই অংশের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন_-“আমরা যে 
বিষয়স্থথকেই স্থুথ বলি তাহা নহে কিন্তু ভোগে তৃপ্তি বা বৈতৃষ্ত্য হেতু যে উপশাস্তি বা অপ্রবর্তনা 
তাহাকেও পারমাথিক সুখ বলি, আর লৌল্য-হেতু অন্ুপশাস্তিকে ছুঃখ বলি। তাহাতে শঙ্কা 
হইতে পারে যে বৈতৃষ্যযজনিত সুখ ত রাগান্ুৰিদ্ধ নহে অতএব তাহাতে পরিণাম-ছুঃখ হইবে কিরূপে? 
ইহা! সত্য বটে, কিন্তু ভোগাভ্যাস সেই ধৈতুষ্য-জনিত সুখের হেতু নহে কারণ তাহা যেমন স্থুখ 
দেয় তেমনি তৃষ্ণাকেও বাড়ায় 1 
বিজ্ঞানভিক্ষু ঠিক এইরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। ওরূপ জটিল ভাবে না যাইপা৷ সাধারণ সুখ ও 

ুংখরূপে ব্যাখ্যা করিলেও ইহা সঙ্গত ও বিশন হয়; যথা, ভোগে বা ভোগ করিরা যে ইন্দিযের 
তৃপ্তিহেতু উপশাস্তি বা অপ্রবর্তন! তাহাই স্থখের লক্ষণ (কারণ সমন্ত সুখেই কতকট৷ তৃপ্তি ও 
উপশাস্তি থাকে )। আঁর লৌল্য-হেতু অন্ুপশীস্তিই ছুঃখ। কিন্ত তোগাভ্যাস করিয়া সুখ পাইতে 
গেলে রাগ ও ইন্দ্রিয়ের পটুতা বাড়িয়! পরিণামে অধিকতর দুঃখ হয়। 

১৫। (৩) সংস্কাব্রঅর্থে বাসনারপ সংস্কার ; ধর্াধন্ম সংস্কার নহে। ধর্দাধর্ম সংস্কার পরিণাম 
ও তাপছঃথে উক্ত হইয়াছে । বাসনা হইতে স্তৃতিমাত্র হয়। সেই স্থৃতি জাতি, আয়ু ও ভোগের 
স্বতি। জাত্যাদির সেই বাসন! স্বয়ং ছুঃখ দাঁন করে না, কিন্তু তাহা ধর্মমাধন্ম কর্মমাশয়ের 
আশ্রয়স্থল হওয়াতেই দুঃখছেতু হয়। যেমন একটি চূল্লী সাক্ষাৎ দহনের হেতু নহে, কিন্ত ত৫ 
অঙ্গার সঞ্চয়ের হেতু ; আর সেই অঙ্গা্ই দাহের হেতু; বাসনা তন্রূপ। বাসনারপ চুর্দীতে 
কর্াশয়নপ অঙ্গার সঞ্চিত হয়। ততন্থার! হঃখদাহ হয়। 



সাধনপাদ । ১৬।১৭ সুত্র। ১২৭ 

১৫। (৪) ছাতার (যে ছুংখ হান করে, তাহার ) স্বরূপ উপাদেয় নহে, অর্থাৎ হাতা৷ পুরুষ 
কাধ্যকারণরূপে পরিণত হন না। উপাদেয় অর্থে চিত্রেপ্্রিয়ের উপাদানভূত | তাহা হইলে পুরুষের 
পরিণামিত্ব দোষ হয় ও কুটস্থ অবস্থা যে কৈবল্য, তাহার সম্ভাবনা থাকে ন|। 

তথাচ হাতার স্বরূপ অপলাপ্যও নহে, অর্থাৎ চিত্তের অতিরিক্ত পুরুষ নাই এরূপ বাদও যুক্ত 
নহে। তাহা! হইলে ছুঃখনিবৃত্তির জন্য প্রবৃত্তি হইতে পারে না। ছুঃখনিবৃত্তি ও চিত্তনিবৃত্তি একই 
কথা। চিত্তের অতিরিক্ত পদার্থ মূলম্বরূপ না থাকিলে চিত্তের সম্যক্ নিবৃত্তির চেষ্টা হইতে পারে 
না1। বস্তুতঃ “আমি চিত্তনিবৃত্তি করিয়া দুঃখশূন্ক হইব+ এইরূপে নিশ্চপ্ করিয়াই আমরা! মোক্ষ সাধন 
করি। চিততনিবৃত্তি হইলে “আমি দুঃখশূল্য হইব' অর্থাৎ “ছুঃখাদির বেদনাশৃন্য আমি থাকিব এইরূপ 
চিন্তা সম্যক্ স্তাব্য। চিত্তাতিরিক্ত সেই আত্মসত্তাই হাতার স্বরূপ বা! প্ররুতরূপ। সেই সত 
্বীকার না করিলে, অর্থাৎ তাহাকে শৃন্ঠ বলিলে “মোক্ষ কাহার অর্থে এ প্রশ্নের উত্তর হন না 
এইবূপে উচ্ছেদবাদরূপ দোষ হয়। 

অতএব হাতৃম্বরূপের উপাদানভূততা এবং অসত্ত| এই উভয় দৃষ্টিই হেয় পরস্ধ স্বরূপ-হাঁতা শাশ্বত 
বা অবিকারী সংপদার্থ-_এরপ শাশ্বতবাদই সম্যগ, দর্শন । বৌদ্ধদের ব্রহ্মজালনুত্রে যে শাশ্বতবাদ 
ও উচ্ছেদবাদের উল্লেখ আছে তাহার সহিত ইহার কিছু সম্বন্ধ নাই। 

ভাষ)ম্। তদেতচ্ছান্ত্রং চতুবুহমিত্যভিধীয়তে। 

হেয়ৎ ছুঃখমনাগতম্ ॥ ১৬ ॥ 

ছুঃখমতীতমুপভোঁগেনাতিবাহিতং ন হেয়পক্ষে বর্ততে,- বর্তমানঞ্চ স্বক্ষণে ভোগারটমিতি ন 
তৎ ক্ষণাস্তরে হেয়তামাপ্ভতে, তম্মাদ্ বদেবাঁনাগতং ছুঃখং তদেবাক্ষিপাত্রকল্পং যৌগিনং ক্লিশ্নাতি, 

নেতরং প্রতিপত্তারং, তদেব হেয়তানাপগ্ভতে ॥ ১৬ ॥ 

ভাষ্যান্ুবাদ--অতএব এই শাস্ত্রকে চতুকুযুহ বলা যায়, তন্মধ্যে_ 
১৬। অনাগত ছুঃখ হেয় ॥ সু (১) 
অতীত ছুঃখ উপভোগের দ্বারা অতিবাহিত হওয়া-হেতু হেয়বিষয় হইতে পারে না; আর 

বর্তমান দুঃখ বর্তমান কালে ভোগারঢ, তাহাও ক্ষণীস্তরে হেয় বা ত্যাজ্য হইতে পারে না। সেই হেতু 
যাহ! অনাগত ছঃখ, তাহাই অক্ষি-গোলক-কল্প (কোমল চেতা ) যোগীর নিকট ছুঃখ বলিয়৷ প্রতীত 
হয়, অপর প্রতিপত্তার নিকট হয় না। অতএব অনাগত ছুঃখই ভেয়। 

টীকা। ১৬। (১) হেয় বাত্যাজ্য কি, তাহার সর্বাপেক্ষা ন্যায্য ও স্পষ্ট উত্তর 
অনাগত ছঃখ হেয় । 

ভাব্যম্। তন্মাদ যদেব হেয়মিত্যুচ্যতে তন্তৈব কারণ, প্রতিনির্দিশ্তে। 

দ্রদ্ৃগ্তয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ ॥ ১৭ ॥ 
টা বুদ্ধ: প্রতিসংবেদী পুরুষঃ, দৃষ্তাঃ বুদ্ধিসতবোপারূঢাঃ সর্বেধ ধর্ঘমাঃ। তদেতৎ দৃশ্তময্ধান্তঘণি- 

কল্পং সন্নিধিমাত্রোপকারি দৃশ্তত্বেন ভবতি পুরুতস্ত ম্বং দৃশিরপন্ত স্বামিনঃ, অন্ভুভবকর্মাবিষয়তামাপিরযন্ত- 



১২৮ পাতঞ্জল দর্শন । 

স্বরূপেণ প্রতিলন্ধাত্বকং ম্বতন্ত্রমপি পরার্থত্বাৎ পরতন্ত্ং, তয়োর্দ গদর্শনশক্য্যোরনাদিরর্ব্কতঃ সংযোগো 
হেয়হেতুঃ ছুখস্ত কারণমিত্য্ঘঃ। তথাচোক্তং “ভগসংযোগতেতুবিবর্জনাৎ হ্যাছয়- 
মাত্যস্তিকে। দুঃখপ্রতীকার2", কম্মাৎ? ছুঃখহেতোঃ পরিহাধ্যস্ত প্রতিকারদর্শনাৎ্, তদ্যথা, 
পাদতলম্ত ভেগ্ততা, কণ্টকস্ত ভেতৃত্বং, পরিহারঃ কণ্টকম্ত পাদানধিষ্টানং, পাদত্রাণব্যবহিতেন 
বাঁৎধিষ্ঠানম্, এতৎ ব্রয়ং যো৷ বেদ লোকে স তত্র প্রতীকারমারভমাঁণে! ভেদজং দুঃখং নাপ্পোতি, কম্মাৎ 
ত্রিত্বোপলব্ধিসামর্ধ্যাদিতি, অত্রাঁপি তাঁপকন্ত রজসঃ সত্বমেব তপ্যম্ কম্মাং, তপিক্রিয়ায়াঃ বর্শস্থত্বাৎ, 
সত্বে কর্মণি তপিক্রিয়। নাপরিণামিনি নিষ্রিয়ে ক্ষেত্রজ্ে, দশিতবিষর্ত্বাং সত্ব তু তপ্যমানে তদাকারানু- 
রোধী পুরুযোহম্ৃতপ্যত ইতি দৃষ্তাতে ॥ ১৭ ॥ 

ভাব্য।ন্ুবাদ-_যাহ! হেয় বলিয়া! উক্ত হইল, তাহার কারণ নির্দিষ্ট হইতেছে__ 
১৭। দ্রষ্টার ও দৃশ্তের সংযোগ হেয়-হেতু ॥ নথ 
টা বুদ্ধির প্রতিসংবেদী পুরুব ; আর দৃশ্য বুদ্ধিসকোপারূট সমস্ত ধর্ম (গুণ)। এই দৃষ্ত 

আঙ্কান্ত মণির ন্যায় সন্নিধিমাত্রোপকারি (১)। দৃশ্যত্ব-ধর্ের দ্বারা ইহা স্বামী দৃশিরূপ 
পুরুষের “ন্বং” রূপ হয়। ( কেনন।, দৃশ্ বা বুদ্ধি) অনুভব এবং কর্মের বিষয় হইয়া অন্ত-স্বরূপে 
স্বতাবতঃ প্রতি (২) হওত, স্বতন্ত্র হইলেও পরার্থত্ব হেতু পরতন্্র। (৩) সেই দৃকশক্তি এবং 
দর্শনশক্তির অনাদি পুরুতার্থজন্য যে সংযোগ, তাহা হেযহেতু অর্থাৎ দুঃখের কারণ। তথা উক্ত 
হইয়াছে ( পঞ্চশিখাচার্য্ের দ্বার! ) “বুদ্ধির সহিত সংযোগের হেতৃকে বিবরন করিলে এই আত্যস্তিক 
দুঃখপ্রতীকার হয়”, কেনন! পরিহীধ্য ছুঃখহেতুর প্রতীকার দেখা যাঁয়। তাহা! যথা__পদতলের 
তেগতা, কণ্টকের ভেতৃত্ব, আর পরিহার-_কণ্টকের পাঁদে অনধিষ্ঠান বা পাঁদত্রাণ-ব্যবধানে অধিষ্ঠান। 
এই তিন বিষয় ঘিনি জানেন তিনি তাহার প্রতীকার আচরণ করিয়া কণ্টকতেদ-জনিত ছুঃখ প্রাপ্ত 
হন না। কেন? তিনের (ভেগ্, ভেদক ও বারণরূপ ) ধর্মকে উপলব্ধি করার সামর্থা থাকাতে। 
পরমার্থ বিষয়েও, তাঁপক রজোগুণের সত্ব তপ্য ; কেনন। তপিক্রিয়া কর্মাশরন-_তাহা সত্তরূপ কর্দেই 
( বিক্রিয়মাণ ভাবে) হইতে পারে অপরিণামী নিক্ছিয় ক্ষেত্রজ্তে হইতে পারে ন!। দর্শিতবিষয়ত্বহেতু 
সত্ব তপ্যমান হইলে ততস্বরূপান্ুরোধী পুরুষও অনুতপ্ডের স্তায় দেখা! যান। (৪) 

টাক1। (১) আযস্কাস্তমণির উপমার অর্থ এই বে পুরুষ পরিণত না হইলেও এবং দৃত্তের 
সহিত মিশ্রিত না হইলে, দৃশ্ত পুরুষের সান্গিধ্যবশতঃ উপকরণক্ষম হয়। সান্লিধ্য এস্থলে দৈশিক 
সান্নিধ্য নহে, কিন্ত স্ব-স্বামি-ভাঁবরূপ প্রত্যয়গত সন্গিকর্ষ। অর্থাৎ “আমি ইহার জ্ঞাতা” এইরূপ ভাব। 
তন্মধ্যে ইহা” বা দৃশ্ঠ অন্ুভবেরু এবং কর্মের বিষরম্বরূপে দৃশ্য বা জ্ঞের হয়। অনুভবের ও কর্দের 
বিষয় ত্রিবিধ__ প্রকাশ, কায ও হাধ্য বা ধারধ্য। কার্য বিষয় কর্েকিয়ের বিষয়? ইহারা ্ফুট 
কর্ম । ধাধ্য বিষয় প্রাণকার্ধ্য ও সংস্কার ; ইহারা অন্ফুট কর্ম ও অস্ফুট বোধ। কাধ্য ও ধাধ্য 
বিষয়ও অন্ধৃভৃত হয় ; প্রকাশ্ত বিষয় সাক্ষাৎ ভাবেই অনুভব । সেই বিষয়সকলের অন্ুভাবর়িত৷ 
আমি এইরূপ'প্রত্যর় হয়। সেই প্রত্যর বুদ্ধি। “আমি বিষয়ের অন্ুভাবয়িতা এরূপ ভাবও 
“আমি জানি--এ্ই শেষোক্ত 'জ্ঞাতা আমি'র লক্ষ্য শুদ্ধ দ্রষটা, তাহ! বুদ্ধির ( এস্থলে বুদ্ধি 
অনুভাবরিতা ও অন্ুতবের একতা প্রত্যয় ) অর্থাৎ সাধারণ আমিত্বের প্রতিসংবেদী। ১1৭ (৫) 
টাকা দ্রষ্টব্য । (“পুরুষ বা আত্মা” ৪ ১৯ দ্রষ্টব্য )। 

এস্থলে সংযোগের স্বরূপ বিশদ করিয়া বলা হইতেছে। ভ্রষ্টী ও দৃ্তের যে সংযোগ আছে 
তাহা একটি তথ্য, কারণ “আমি শরীল়্াদি জ্ঞেমণ ও “আমি জ্ঞাতা' এরপ প্রত্যয় দেখা যাঁর 
অতএব “আমিত্বই' জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সংযোগস্থল | 
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এখন বোধ্য এই সংযোগের স্বরূপ কি। এজন্য প্রথমে সংযোগের লক্ষণণ্ডেদাদি জান! 
আবগ্তক। একাধিক পৃর্ীক্ বস্তু অপৃথক্ অথবা অবিরল বলিয়া বুদ্ধ হইলে তাহারা সংযুক্ত পরশ্নপ 
বলা যায়। সংযোগ দৈশিক, কালিক এবং এ ছুই ভেদ লক্গিত ন! হওয়া রূপ অদেশকালিক, এই 
ব্রিপ্রকার হইতে পারে। 

অব্যবহিত দেশে অবস্থিত বাহ্ বস্তর দৈশিক সংযোগ । ইহার উদাহরণ দেওয়া অমাবন্তক। 
'যাহা কেবল কালিক সত, যেমন মন, তদগত ভাবসকলের সংযোগই কালিক সংযোগ। ফেস 
বিজ্ঞানের সহিত স্থখাদি বেদনার সংযোগ । বিজ্ঞান চিতধর্ম, সুখ চিত্তধর্ম । বিজ্ঞান ও শু 
এই ছুই চিত্তধর্থ্ের একই কালে বোধ হওয়া বাঁ উদিত হওয়া সম্ভব নহে বলিদ্না প্রকৃতপক্ষে 
পূ্ধ্বে ও পরে তাহাদের বোধ হয় (স্মরণ রাখিতে হুইবে যে যাহ! সাক্ষাৎ বুদ্ধ হয» তাহাই উদিত 
বা বর্তমান ), অথচ উহাদের সেই ব্যবধান লক্ষ্য বা বুদ্ধ হয় ন। সুতরাং উহ্বারা উদিত ধর্থা 
বলিয়াই অবিরল ভাবে বুদ্ধ হয়। আর যাহারা দেশকালাতীত সত্ত। তাহাদের সংযোগ অদেশ- 
কালিক। উহার একমাত্র উদাহরণ মূল দ্রষ্টাকে ও মূল দৃশ্তকে যে এক বা সংযুক্ত বলিয়া 
মনে হয়, তাহা । 

সব জ্ঞানের স্ায় সংযোগজ্ঞানও যথার্থ এবং বিপধ্যস্ত হইতে পারে। যখন কোন তখার্থ 
অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়৷ সংযোগ শব্দ ব্যবহার করি তখন সেই সংবোগ-পদ যথান্ভৃত অর্থ 
প্রকাশ করে। বেমন বৃক্ষ ও পক্ষীর সংযোগ যথার্থ বিষয়ের গ্োোতক। কিন্ত দৃষ্টির দোষে দ্রখাণের 
যুক্ত মনে করিলে তাঁ বিপধ্যস্ত সংযোগ জ্ঞান। কিন্তু যথার্থই হউক বা বিপধ্যন্তই হউক 

উভয় ক্ষেত্রেই সংযোগের বোঁ্ধার নিকট দ্রব্দের সংযুক্ত জ্ঞান যে হইতেছে ও তাহার বাধ 
ফল যে হইতেছে তাহা সত্য। সংযোগ বা সন্নিবেশবিশেষ কেবল পদের অর্থমাত্র, সংযুক্ত পদার্থ 
সকলই বস্ত। (পদের অর্থ সত্য হইতে পারে কিন্তু তাহ! বস্ত না-ও হইতে পারে )। 

অসংঘুক্ত দ্রব্য সংযুক্ত হইলে ক্রিয়! চাই। সেই ক্রিয়া একের, অন্যোন্যের ও সংখোঁগৈষ্ঝ 
বোদ্ধার হইতে পারে। ইহাঁও উদাঁহুত কর| অনাবশ্তক। তবে ইহী৷ দ্রষ্টব্য যে সংযোগের বোগ্ধান্ 
ক্রিয়ায় যদি অসংযুক্ত দ্রব্যদের সংযুক্ত মনে কর| যাঁয় তবে তাহ! বিপধ্যাস মাত্র। 

রষ্টা ও মূল দৃশ্ত দেশকালব্যাপী সতত নহে। দেশ ও কাল এক এক প্রকার জ্ঞান, তাদৃশ 

জ্ঞানের জ্ঞাতা সুতরাং দেশকালাতীত পদার্থ । এবং জ্ঞানের উপাঁদানও (অ্রিগুণও ) শ্বরপত 
দেশকালাতীত পদার্থ হইবে। উক্ত কারণে দ্রষ্টা ও দৃশ্তের সংযোগ পাশাপাশি বা এককালে অবস্থাদ 
নহে। বিশেষত তাহারা! চৈত্তিক ধর্ম ও ধন্মী নহে বলিয়াও তাহাদের সংযোগ কালিক হই 
পারে না। মুল দ্রষ্টা ও মুল দৃগ্ত কাহারও ধর্ম নহে এবং বাস্তব ধর্মের সমাহাররূপ ধর্মী মছে। 
স্থুতরাং তাহার! কালিক সংযোগে সংযুক্ত পদার্থ নহে। পুরুষের মধ্যে অতীতানাগত ফ্কোনও 
ধর্ম নাই কারণ তাদৃশ বস্ত সকল বিকারী। মূলা প্রন্কৃতিরও অতীতানাগত ধর্ম নাই। প্রক্ষাখ, 
ক্রিয়। ও স্থিতি ধন নহে কিন্তু মৌলিক স্বভাব। শঙ্কা হইতে পারে ক্রিয়া ত “বিকারী* ত্র 
তাহা ধর্ম হইবে না কেন ?-_মূল ক্রিয়া “বিকারী নহে কিন্তু “বিকার মাত্র। নিত্যই বিকার আঁছে। 
তাহা যদি কখনও অবিকাঁর হইত তবেই রজ “বিকারী' হইত। এইরপে ধর্ম-ধর্সি-দৃটির অভীক 
বলিয়া! দ্রষ্টা ও দৃশ্ত কালাতীত সত্তা। অতএব দেশকালাতীত বলিয়৷ তাহাদের লংখোগ তৈদ- 
লক্ষ্য না হওয়ারপ অদেশকালিক। দ্রষ্টা ও দৃত্ত পৃথক্ সত্ত। বলিয়া তাহাদিগকে অপৃথক্ গে বনী 
বিপর্ধ্যয় জ্ঞান ; সুতরাং অবিদ্যাই এই সংযোগের মূল, সুত্র যথা-_তন্ত হেতুরবিদ্যা। 

এই সংযোগের বোদ্ধ! কে ?__ আমিই উহার বোদ্ধা। কারণ আমি মদে করি “আধি শরীয়া, 
ও "আমি জাঁতা। আমি ত এ সংযোগের ফল অতএব আমি কিদগে সংযোগের খোকা, 

৯৭ 
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হইব ?_কেন হইব না, সংযোগ হইয়া গেলে তবেই “আমি হই বা আমি উহা! বুঝিতে 
পারি। প্রত্যেক জ্ঞানের সময়ে জ্ঞাতা 'ও জ্ঞেয় অবিবিস্ত থাকে, পণ্মে আমরা বিশ্লেষ করিয়া 
জানি যে তাহাতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় নামক পৃথক্ পদার্থ আছে, তাই তখন বলি যে জ্ঞান, 
জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সংযোগ বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র্ূপ পৃথক ভাবের একই প্রত্যয়ে বা জ্ঞানে 
অন্তর্গতত্ব। “আমি আমাকে জানি'__এরূপ আমাদের মনে হয়, আমাদের হেতু এক স্বপ্রকীঁশ 
বস্ত বলিয়াই ওরূপ গুণ 'আমিত্বে আছে। তাহাতেই “আমি” সংযোগজাত হইলেও আমি বুঝি, 
যে আমি দ্রষ্টা ও দৃশ্য । 

এই সংযোগ কাহার ক্রিয়৷ হইতে হয়? দৃশ্যস্থ রজোগুণের ক্রিয়। হইতে হয়। রজর 
দ্বারা প্রকাশ উদঘাটিত হওয়াই, বা ভ্রষ্টার মত প্রকাশ হওরাউ, আমিত্ব ৰা ভরষৃদৃশ্যের সংযোগ । 
এ ছই পদার্থের এরূপ যৌগ্যত। আছে যাহাতে “স্বামী” ও -্ব' এরূপ ভাব হর (১1৪ ত্রষ্টব্য )। 
আমিত্ব সেই ভাবের মিলনন্বরূপ এক জ্ঞান ব৷ প্রকাশবিশেষ । 

সংযোগ কিসের দ্বারা সন্তানিত হয় ?__সংযুক্ত ভাঁবের সংস্কারের দ্বারাই হয়। এরূপ বিপধ্যন্ত 
জ্ঞানের বিপধ্যাস সংস্কার হইতে পুনঃ আমিত্বরূপ বিপধ্যস্ত প্রত্যয় হইয়। আমিত্বের সন্তান 
চলিতেছে । প্রত্যেক জ্ঞান উদয় হয় ও লয় হয়, পরে আর এক জ্ঞান হয়, সুতরাং সংযোগ 
সভঙ্গ, তাহ! একতান নহে। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় অনাদিবিদ্যমান বলির। উহাদের এরূপ সতঙ্গ 
যোগ ( আমিত্ব-জ্ঞানরূপ ) অনাদ্দিপ্রবাহ স্বরূপ অর্থাৎ ক্ষণিক সংযোগ ও বিয়োগ অনারদিকাল 

হইতে চলিতেছে (অনাদি হইলেও তাহা! অনন্ত ন| হইতে পারে_ ইহা দ্রষ্টব্য )। এ অবিবেক 
প্রবাহের আদি নাই বলিয়া উহ! কৰে আরম্ভ হইল এরপ প্রশ্ন হইতে পারে না। অতএব অনেকে 
যে মনে করে যে প্রথমে প্রকৃতি ও পুরুষ অসংযুক্ত ছিল পরে হঠাৎ সংযোগ ঘটিল তাহা 
অতীব অদার্শনিক ও অযুক্ত চিন্তাঁ। এই সংযোগরূপ অবিবেকের বিরুদ্ধ ভাব জ্ঞাতা ও 
জ্ঞেয়ের বিবেক বা পৃথক্বোধ, উহাতে অন্য জ্ঞান নিরু্ধ হয়। অন্য সমস্ত জ্ঞান নিরুদ্ধ 
হইলে তৈলাভাবে প্রদীপের নির্বাণের স্তার বিবেকও নিরুদ্ধ হয়। তাহাই জ্ঞাত ও জ্ঞেয়ের 
বিয়োগ । তবে ইহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে পুরুষ সংযোগ ও বিয়োগ এই উভরেরই সমান সাক্ষী। 

রষ্ট ও দৃশ্যের এই যে অদেশকালিক সংযোগ ইহা! এ উভয় পদার্থের স্বাভাবিক যোগ্যতার 
পরিচয়। স্বভাবত আমরা সেই যোগ্যতার অববোধ করিয়া জ্ঞানার্থক 'জ্ঞা”, “দৃশ্চ, কাশ্ঠ, “বুধ্ঠ, 
প্রভৃতি ধাতু দিয়া বিরুদ্ধ কোটির জ্ঞাপক 'জ্ঞাতী-জ্রেয়', '্দ্র্টা-দৃশ্য' ইত্যাদি পদ করিয়া 
তন্বারা বুঝিতে ও তাদৃশ পদ ব্যবহার করিতে বাধ্য হই। এ পদ সকল বিরুদ্ধ (2০191) 
হইলেও সংযুক্ত ( আমিত্বে ) বটে। 

রষ্-দৃশ্যের সংযোগ একপ্রকার সন্নিবেশ-বাচক পদের অর্থমাত্র তাহা মিথ্যাজ্ঞানমূলক। 
মিথ্যাজ্জান একাধিক সংপদার্থ লইয়া হয়, অতএব সংপদার্থ উপাদান ও বিষয় হওয়াতে এবং 
একপ্রকার জ্ঞান বলিয়া সংযুক্ত বস্ত'ঘে আমিত্ব এবং আমিত্জাত ইচ্ছাদি ও সুখছুঃখাঁদি তাহার! 
সব সৎপদার্থ, আর.স্রংবিবেকরূপ সত্যজ্ঞানের ছারা ছুঃখমুক্তিও সংপদার্থ। মনে রাখিতে হুইবে যে 
জ্ঞানের বিষয় সত্যই হউক ব! মিথ্যাই হউক, জ্ঞান সৎপদার্থ তাহ! অসৎ বা “নাই” নহে। 

কাছাকাছি থাকাকে সংযোগ ( দৈশিক ) বলা যায় এবং কাছে যাওয়াকে “সংযোগ হওয়া” 
বল! যায়। “কাছে থাকা? কিছু দ্রব্য নহে, কিন্তু সন্গিবেশ বা সংস্থান বিশেষ । সেইরূপ “কাছে 
বাওয়া, একটা ক্রিয়া, তাহার ফল সংযোগ শবের অর্থ। সংযুক্ত থাকিলে ব৷ সংযুক্ত মনে 
হইলে বস্তদের গুণের অনেক পরিবর্তন লক্ষিত হইতে পারে। যেমন দন্ত ও তাম! সংযুক্ত হইলে 
পীতব্ণ হয়। কিন্তু সুক্মভাবে দেখিলে দস্ত। ও তামা শ্বরূপেই থাকে। সেইরপ ত্ষ্টা ও 
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দৃশ্যকে সংযুক্ত মনে করিলে ডরষ্টা দৃশ্যের মত ও দৃশ্য দ্রপ্তার মত লক্ষিত হয়, তাহাই আমিত্ব ও 
আমিত্বজাত প্রপঞ্চ। 

১৭। (২) 'ভন্থস্বরপে দৃষ্ত প্রতিলব্বাত্মক' এই অংশের দ্বিবিধ ব্যাখ্যা হইতে পারে। মিশ্র ও 
ভিক্ষু উভয়ই তাহার এক এক প্রকার ব্যাখা গ্রহণ করিধাছেন। তন্মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যা যথা _ 
অন্যস্বরূপে অর্থাৎ চৈতন্য হইতে ভিন্বস্বপ্ূপে বা জড়ন্বরূপে প্রতিলন্ধ ( অনুব্যবসিত ) হওয়াই 
দৃশ্ের আত্ম! বা স্ববপ। চিৎ ও জড় এই উভরের যে প্রতিলন্ধি হয়, তাহা সত্য। চিৎ স্বপ্রকাশ 
ও দৃশ্ত জড়, এইরূপ নিশ্চয় বোঁধ হয়। অতএব শুদ্ধ নহে, স্বপ্রকাঁশ নহে, চিন্রপবৌধমাত্র নহে কিন্ত 
চিৎ হইতে ভিন্ন, এরূপ “জড় আছে" এরূপ বোধও হয়। এই দৃষ্টি হইতে এই ব্যাখ্যা সত্য। 

দ্বিতীয় ব্যাখ্য।, যথ! :দৃশ্ঠ অন্যস্বরূপের অর্থাৎ নিজ হইতে ভিন্ন চৈতন্তম্বরূপের দ্বারা প্রতিলন্ক 
হয়। বস্তত দৃশ্ত অপ্রকাশিতস্বরূপ। চিৎসংযোগে তাহা প্রকাশিত হয়। সেই প্রকাশ চৈতন্যের 
উপমাঁবিশেষমাত্র, অতএব দৃশ্ত চৈতন্তস্বরূপের দ্বারা প্রতিলব্ধাতুক। 

ইহা৷ উত্তমরূপে বুঝা! আবশ্যক। হৃর্ধ্ের উপর কোন অস্বচ্ছ দ্রবা সূর্ধ্যকে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত 
না করিয়া থাঁকিলে তাহা কষ্ণবর্ণ আকার বিশেষ বলিয়া দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ উহাতে সুর্যের কতকাংশ 
ৃষ্ট হয় না মাত্র। মনে কর সেই আচ্ছাদক দ্রব্যটা চতুক্ষোণ। তাহাতে বলিতে হইবে, সুর্যের 
মধ্যে একটি চতুক্ষোণ অংশ দেখিতে পাঁই না। বস্ততঃ সেই চতুক্ষৌোণ ভ্রব্যটি সুর্যের উপমায় বা 
সধ্যরূপের দ্বারাই জানিতে পারি। ভ্রষ্টা ও দৃষ্ঠ-সন্বন্ধেও এরূপ । দৃশ্ঠকে জানা অর্থে দ্রষ্টীকে ঠিক 
নাজানা। মনে কর, আমি নীল জানিলাম, ইহা একটি দৃশ্তের প্রতিলব্ধি। নীল তৈজস পরমাণুর 
গ্রচয়বিশেষ ; পরমাণুতে নীলত্ব নাই ; নীলত্ব সেই প্রচয় হইতে প্রতীত হয়। বিক্ষেপ সংস্কার-বশে 
বহু পরমাণুকে প্রচিতভাবে গ্রহণ করাই নীলত্বের শ্ববপ। রূপপরমাণু নীলাদিবিশেষশূন্য রূপমাত্র 
তাহার জ্ঞান ইন্দ্িয়গত অভিমানের বিকার বা ক্রিয়াবিশেষমাত্র। অভিমানের ক্রিয়া অর্থে বস্তুতঃ 
“আমি পরিণামশীল, এব্রকার ভাঁব। পরিণাঁম অর্থে পূর্ব অবস্থার লয় ও পর অবস্থার উদয়, 
এব্প্রকান ভাবের ধারা । পরিণামের হুঙ্মুতম অধিকরণ ক্ষণ। অতএব স্বরূপতঃ নীল-জ্ঞান 
ক্ষণপ্রবাহে উদীয়মান ও লীয়মান আমিত্ব-মাত্র ( অবশ্ঠ সাধারণ অবস্থায় সেই লয় লক্ষ্য হয় না)। 
আমিত্বের লয়কালে ( অর্থাৎ চিত্তলয়ে ) দ্রষ্টার স্বরূপস্থিতি হয়। আর উদয়ে দ্রষ্টার দৃশ্ঠসারপ্য 
হয়্। ্মুতরাং ছুইটী চিত্তলয়ের (দ্রষ্টার স্বরূপ স্থিতির) মধ্যস্ত বে দ্রষ্টার স্বরূপে অস্থিতির 
বোধ বা স্বরূপের অবোধ অর্থাৎ বিকৃত বোধ, তাহাই ক্ষণীবচ্ছিন্ন বিষয়জ্ঞান হইল। তাঁহারই 
প্রচয়ভাঁব নীলাদি জ্ঞান। এইরূপে জানা যায়, নীলাদি বিষয় জ্ঞান বা দৃত্য-বোধ দ্রষ্তীকে প্রকার- 
বিশেষে না জানা মাত্র। দ্রষ্টার দ্বারা আমিত্বই মূলত প্রকাশিত হয়। নীল-জ্ঞান আদিরা সেই 
আমিত্বের উপাধিভূত। তন্দরপে তাহারাও দ্রষ্টীর স্ববোধের দ্বারা প্রকাশিত হয়। 

ইহা আরও বিশদ করিয়! বলা হইতেছে । “আমি নীল জানিতেছি' এইরূপ বিষয়জ্ঞানে দ্রষ্টাও 
অন্তর্গত থাকে ( “আমি: জাঁনিতেছি তাহাঁও আমি জানি” এইরূপ ভাঁবই ত্রষ্স্বিষয়ক বুদ্ধি )। 
নীলজ্ঞান বহু সথঙ্ম চিত্তক্রিয়ার সমষ্টি। সেই প্রত্যেক ক্রিয়া লয় ও উদয়-ধর্দক। বস্ত্তঃ বহু 
ক্রিয়া! অর্থে উদীয়মান ও লীয়মান ক্রিয়ার প্রবাহমাত্র। সেই প্রবাহের মধ্যে প্রত্যেক লয় ডুষ্টার 
হবরূপে স্থিতি (১1৩ সুত্ দ্রষ্টব্য ), আর উদয় তাহা! নহে। সুতরাং দুইটি লয়ের মধ্যস্থভাব স্বস্বরূপের 
অবোধ বা স্বরূপে অস্থিতির বোধ মাত্র। তাহাই দৃষ্তন্বরূপ। পূর্ব্বোস্ত সূর্যের উপমাতে 
যেমন সৌর প্রকাশের দার আচ্ছাঁদক দ্রব্যের অবধি প্রকাশ হয়, ক্ষণাবচ্ছিন্ন প্রত্যয় সকলও 
সেইরূপ ন্ববোধের উপমায় প্রকাশ হয়। এই জন্য দৃশ্ঠ অন্থস্বরূপের বা পুরুত্বনূপের ছা গ্রৃতিলন্ধ 
ভাবম্বরূপ হইল। 
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এই উভয়বিধ ব্যাখ্য। পরস্পর অবিরদ্ধ বলিয়৷ ইহার! ভিন্ন দিক্ হইতে সত্য। ত্রষ্টার লক্ষণ- 
ব্যাখ্যায় ইহা! আরও স্পষ্ট হইবে। 

১৭। (৩) দৃশ্ত স্বতন্ত্র হইলেও পরার্থত্ব হেতু পরতন্ত্। দৃশ্তের মূলরূপ অব্যক্ত। ভ্রষ্টার ছারা 
উপদৃষ্ট না হইলে দৃষ্ত অব্যক্তরূপে থাকে । পরস্ত দৃশ্ত স্বনিষ্ঠ পরিণাম-ধর্শোর দ্বারা পরিণত হইয়া 
বাইভেছে। সুতরাং তাহা স্বতন্ত্র ভাব পদার্থ। কিন্তু তাহা দ্রষ্টার বিষয় বলিয়া পরার্থ বা ত্রষ্টার 
অর্থ (বিষয় )। বস্তুত ব্যক্ত দৃশ্ততাব সকল হয় ভোগ বা! ইট্টানিষ্টরূপ অন্তুভাব্য বিষয়, না হয় 
অপবর্থ ৰা বিবেকরূপ বিষয়। তত্যতীত (পুরুষের বিষয় বাতীত ) দৃস্তের দৃষ্ঠত্ব ভাবের অন্ঠ কোন 
অর্থ নাই। সেই হিসাবে দৃশ্ত পরতন্ত্। থেমন গবাদি স্বতন্ত্র হইলেও, মন্ুষ্যের ভোগ্য বা অধীন 
বলিয়া পরতন্ত্, সেইরূপ। ॥ : 

৯৭। (৪) প্রকাশনীল ভাব সত্ব। যে ভাবে প্রকাশ গুণের আধিক্য এবং ক্রিয়া ও স্থিতিরপ 
রজ ও তম গুণের অল্পতা, তাহাই সাত্বিক তাব। সাত্বিক ভাব মাত্রেই সুখকর বা ইষ্ট। কারণ, 
ক্রিয়ার আপেক্ষিক অল্লতা ও প্রকাশের অধিকতাই সুখকর ভাবের স্বরূপ। অতিক্রিয়ার বিরামে 
বা সাহজিক ক্রিয়া অতিক্রম না করিলে, যে তৎসহভূ বোধ হয় তাহাই স্থখকর, ইহা সকলেরই 
অন্ত্ভৃত। সহজ ক্রিয়। অর্থে যতখানি ক্রিয়া করিতে করণ সকল অত্যন্ত তত ক্রিয়া। তাদুশ 
ক্রিয়ার দ্বার! জড়ত। অপগত হইলে যে বোধ হয় তীহাই সুখের স্বরূপ। স্ফুটবোধ এবং অপেক্ষাকৃত 
জন ক্রিস্থা' না হইলে সুখকর বোধ হয় ন|। ম্থথহুঃখাঁদি বা সাত্তিকাদি ভাব আপেক্ষিক। সুতরাং 
পূর্বের বা! পরের বোধ ও ক্রিয়া হইতে স্ফুটতর বোধ এবং অল্পতর ক্রিয়া হইলেই পূর্ব বা পর 
অবস্থার অপেক্ষা সেই অবস্থা সুথকর বোধ হয়। কায়িক ও মানসিক উভয়বিধ নুখেরই এই 
নিযম। গায়ে হাত বুলাঈলে যতক্ষণ সহজ ক্রিয়া! অতিক্রম ন| হয়, ততক্ষণ সুখ বোধ হয়। পরে 
গীড়া বোধ হয়। শরীরের স্থাচ্ছন্দ্য-বোঁধ অর্থে সহজক্রির়াজনিত বৌধ, আর আগন্তক কারণে 
অত্যধিক ক্রিয়া (0%61561070186107 ) হইলেই পীড়া! বোধ হয়। আকাকঙ্ষারপ মানস-্রিয়! 
মহ হইলে সুখ হয়, কিন্ত অত্যধিক হইলে ছুঃখ হয়। আবার ইই্টপ্রাপ্তি হইলে আকাক্ষার নিবৃত্তি 
( মনের অকিক্রিয়ার হ্রাস ) হইলেও স্থখ। মোহ বাঁ স্থথছ্ঃখ-বিবেক-হীন অবস্থায় ক্রিয়া রুদ্ধ বা 
অল্প হন বটে, কিন্ত ক্ফুট বৌধ থাঁকে না। তত্/লনার স্থখে বোধ ক্ফুটতর | অতএব স্থিরতর 
পকাশলীল ভাব (বা সত্ব ) স্থথের অবিনাভাবী। আর ক্রিয়াশীল ভাব বা রজ ছুঃখের (কারিক বা 
ফাঁনস ) অবিনাভাবী ৷ সত্ব রজের দ্বারা বিপ্লুত হইলেই ছুঃখ বোধ হয়। সেই হেতু ভাষ্যকার 
সরকে তপ্য এবং রজকে তাঁপক বলিয়াছেন। গুণাতীত পুরুষ তপ্য নহেন। তিনি তাঁপ ও 
অতাপের নির্বিকার সাক্ষী বাঁ দ্রষ্টা মাত্র। সত্ব তণ্ড ঝা ক্রিয়াধিক্যের দ্বারা বিপ্লুত; হইলে তত্সাক্ষী 
পুরুষও অন্নৃতপ্ের স্তায় প্রতীত হয়েন। সেইরূপ সত্তর প্রাবল্যে আনন্দময়ের ন্যায় প্রতীত হয়েন। 
কিন্ত এরূপ বিকৃতবৎ হওয়া বান্তব নহে। উহা! আরোপিত ধর্ম । প্রকৃত পক্ষে তপিক্রিয়ার 
( তাপদান ) দ্বার! সর্ই বিক্কৃত বা অবস্থাস্তরিত হয়। বৃত্তির সাক্ষিত্বই পুরুষের দর্সিত-বিষয়্ব। 

ভাস্তম্। দৃশ্ন্বরপমুচ্যতে-_ 

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দরিয়াস্রকং ভোগাপবর্গার্থৎ দৃষ্মূ ॥১৮॥ 
গ্রকাশশীলং সত্ব, ক্রিয়াশীলং, রজঃ, স্থিতিশীলং তম ইতি, এতে গণাঃ পরম্পবোপরক্- 

প্রবিভাগাঃ সংযৌগবিভাগধর্দাণঃ  ইতরেতরৌপাশ্রয়েণোপার্জিতমূর্ধাঃ পরম্পরা্গািত্ং- 
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প্যসস্তিননশক্তিপ্রবিভাগাঃ  তুল্যজাতীয়াতুল্যজাতীয়শক্তিভেদান্ুপাতিনঃ  গ্রধানবেলায়ামুপদশিত- 
সনগিধানাঃ, গুণত্বেংপি চ ব্যাপারমাত্রেণ প্রধানান্তরণীতানুমিতাস্তিতাঃ, পুকুকযার্থকর্তব্যতয়৷ প্রযৃক্তলামর্থ্যাঃ 
সন্নিধিমাত্রোপকারিণঃ অযস্কান্তমণিকল্লাঃ, প্রত্যরমন্তরেণৈকতমন্ বৃত্তিমন্্বর্তমানা; গ্রধানশব্ববাঁচ্যা তবস্তি, 
এতট্বৃশ্ত মিতুাচ্যতে । তদেতত্বপ্তং ভূতেন্দিযাত্মকং ভূতভাবেন পৃথিব্যাদিন! সুঙ্গস্থলেন পরিণমতে, 
তথেন্রিয়ভাবেন শ্রোত্রাদিনা সুঙ্স্থলেন পরিণমতে ইতি। তত্ত, নাপ্রয়োজনম্, অপি তু প্রয়োজন 
মুররীকত্য প্রবর্তত ইতি ভোগাপবর্গীর্থং হি তদৃপ্ঠং পুরুষচন্ততি । তত্রেষ্টানিষ্টগুণম্বরূপাঁবধারণম্ 
অবিভাগাপন্নং ভোগঃ ভোক্ত,; স্বরূপাবধারণম্ অপবর্গ ইতি, দ্বয়োরতিসিক্তমন্তদর্শনং নাস্তি, তথা" 
চোক্তম্ “অয়স্ত খলু ভ্রিফু গুণেষু কর্তৃষু অকর্তরি চ পুরুষে তুল্যাতুল্যজাভীয়ে 
চতুর্থে তওক্রিয়াসাক্ষিণি উপনীয়মানান্ সর্ধবভাবানুপপক্নীননুপশ্যক্স দর্শন- 
মন্তুচ্ছন্কতে” ইতি। 

তাবেতো৷ তোগাপবর্ে ৭ বুদ্ধিকুতৌ বুদ্ধাবেব বর্তমানৌ কথং পুরুষে ব্যপদিশ্তেতে ইতি, বথা 
বিজয়ঃ পরাজয়ে! বা! যোদ্ধষু বর্তমানঃ স্বামিনি ব্যপদিশ্রেতে, সহি তম্ত ফলন্ত তোক্তেতি, এবং বন্ধ- 
মোক্ষো বুদ্ধাবেব বর্তমানৌ পুরুষে ব্যপদিগ্েতে সহি তৎফলস্ত ভোক্তেতি, বুদ্ধেরেব পুরুযার্থাংপরি- 
সমান্তির্বন্ধঃ তদর্থাবসায়ো৷ মোক্ষ ইতি। এতেন গ্রহণধারণোহাপোহতত্রজ্ঞানাভিনিবেশা বুদ্ধো বর্তমানাঃ 
পুরুষেহধ্যারোপিতসছ্াবাঃ সহি তৎফলম্ত ভোক্তেতি ॥ ১৮॥ 

ভাষ্যান্ুবাদ-_পৃশ্তত্বরূপ কথিত হইতেছে_ 
১৮। দৃশ্ত প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি-শীল, তূতেক্দ্রিয়াত্বক বা ভূত ও ইন্দ্রিয় এই প্রকারে 

অবস্থিত এবং ভোগাপবর্রূপ বিষয়স্ববূপ ॥ (১) চ্ছ 
প্রকাশশীল সত্ব, ক্রিয়াশীল রজ ও স্থিতিশীল তমঃ। এই গুণসকল পরম্পরোপরক্ত-প্রবিভাগ, 

সংযোগবিভাগধর্মা, ইতরেতরাশ্রয়ের দ্বারা পৃথিব্যাদদি মুস্তি উৎপাঁদন করে, পরম্পরের অঙ্গাঙ্গিতভাব 
থাঁকিলেও তাহাদের শক্তিপ্রবিভাগ অসন্থিশ্র, তুল্যাতুল্যজাতীর় শক্তিভেদানুপাতী, (২) স্ব স্ব প্রাধান্ত- 
কালে কাধ্যজননে উদ্ভুতবৃত্তি, গুণত্বেও ( অপ্রাধান্তকালেও ) ব্যাপারমাত্রের দ্বার! প্রধানান্তগগতভাবে 
তাহাদের অস্তিত্ব অনুমিত হয় (৩), পুরুার্থ-কর্তব্যতাঁর দ্বারা তাহার! ( কার্যজনন ) সামর্থযক্তত্বহেতু 
আযস্কান্ত মণির ন্যায় সন্নিধিমাত্রোপকারী (৪)। আর তাহার! প্রত্যর ( হেতু ) ব্যতিরেকে (ধর্শাধর্মা্ি 
গ্রয়োজক বিন! ) একতমের ( প্রধানের ) বৃত্তির অন্ুবর্তনণীল (৫)। এবিধ গুণ সকল প্রধান- 
শব্বাচ্য। ইহাকেই দৃপ্ত বলা যাম়। এই (৬) দৃশ্য তৃতেক্রিয়াত্মক তাহারা ভূতভাবে বা পৃথিব্যাদি 
সুন্ষস্ুলরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ ইন্দিয়তাঁবে বা! শ্রোত্রাদি সুম্স্থূল ইন্দিয়ূপে পরিণত হয়। তাহা 
(দৃশ্য ) অপ্রয়োজনে প্রবন্তিত হয় না। অপিতু প্রয়োজন (পুরুতার্থ )-বশেই প্রবন্তিত হয়; 
অতএব সেই দৃশ্য পদার্থ পুরুষের ভোগাপবর্গের অর্থে ই প্রবন্তিত। তাহার মধ্যে (ভ্রষটদৃশ্যের ) 
একতাপরভাবে ইষ্ট ও অনিষ্ট গুণের স্বরূপাঁবধারণ ভোগ: আর ভোক্তার স্বরূপাবধারণ অপবর্ণ। 
এই ছুইয়ের অতিরিক্ত আর অন্ঠ দর্শন নাই। তথা উক্ত হইয়াছে “তিন গুণ কর্তা হইলেও 
( অবিবেকী ব্যক্তিরা ) অবর্তা, তুল্যাতুল্যজাতীয়, গুণক্রিয়াসাক্ষী, চতুর্থ যে পুরুষ তাহাতে উপনীয়- 
মাঁন (বুদ্ধির দ্বার সমর্প্যমাণ ) সমস্ত ধর্মকে উপপন্ন ( সাংসিদ্ধিক ) জানিয়! আর অন্ত দর্শন ( চৈতল্ ) 
আছে বলিয়া শঙ্ক৷ করে না ।” 

এই ভোগাপবর্গ বুদ্ধিকৃত, বুদ্ধিতেই বর্তমান, অতএব তাহারা কিরপে পুরুষে ব্যপদিষ্ট হয়? 
যেমন জয় ও পরাজয় যোন্ধুগণে বর্তমান হইলেও স্বামীতে ব্যপদিষ্ট হয়, আর তিনিই তৎফলের ভোক্তা 
হন, তেমনি বন্ধ ও মোক্ষ বুদ্ধিতেই বর্তমান গাকিয়। পুরুষে ব্যপদিষ্ট হয়, আর পুরুঘই ভৎকলের ভোক। 
হম। পুরনার্থের (৭) অপরিসমা্িই বুদ্ধির বন্ধ; আর তদর্থসমাপ্তি যোক্ষ। এইরগে গ্রহণ 



১৬৪ পাতঞজল দর্শন । 

( জানন ), ধারণ (ধুতি ), উহ ( মনে উঠান অর্থাৎ স্থৃতিগত বিষয়ের উহন ), অপোহ (চিন্তা করিয়া 
কতকগুলির নিরাকরণ ), তত্রজ্ঞান ( অপোহ পূর্বক কতক বিষয়ের অবধারণ ) ও অভিমিবেশ 
( তত্তজ্ঞান পূর্বক তদাকারতাভাঁব ) এই সকল গুণ বুদ্ধিতে বর্তমান হইলেও পুরুষে অধ্যারোপিত হয়, 
পুরুষ সেই ফলের ভোক্তা হন। ১1৬ (১) ভ্রষ্টব্য। 

টীক1। ১৮। (১) প্রকাশশীল-জাননশীল বা বোধ হইবার যোগ্য । ক্রিয়াশীল পরিবর্তন- 
শীল। স্থিতিশীল- প্রকাশ ও ক্রিয়ার রোধনশীল। সর্বপ্রকার জ্ঞান ও জ্ঞেয়, প্রকাশের উদাহরণ। 
সর্বপ্রকার ক্রি! ও কাধ্য ক্রিয়ার উদাহরণ । সর্ধপ্রকার সংস্কার ও ধাঁধ্যভাব, স্থিতির উদাহরণ । 
সতবাদির পরিণাম দ্বিবিধ, ভূত ও ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ব্যবসেয় ও ব্যবসায়-রূপ। বাবসায়-জানন, ক্রিয়। 
ও ধারণ। ব্যবসেয় সজ্ঞেয়, কাধ্য ও ধাধ্য। জ্ঞানকাধ্যাদি বস্ত্তঃ সত্ব, রজ ও তমের মিলিত 
বৃত্তি, তদ্বেতু উহাদের প্রত্যেকেই প্রকাশ, ক্রিয়! ও স্থিতি পাঁওয়| যায়। যেমন একটি বৃক্ষজ্ঞান ; 
উহার জ্ঞান ব। বোধাঁংশই প্রকাশ, যে ক্রিয়াবিশেষের দ্বার! বৃক্ষজ্ঞান উৎপন্ন ভয় তাহা সেই 
জ্ঞানগত ক্রিয়৷ আর জ্ঞানের যে শক্তি অবস্থা__যাঁহা উত্রিক্ত হইয়া জ্ঞানম্বরূপ হয়__তীহাঁই উহার 
অন্তর্গত ধৃতি বা স্থিতি। ফলে অন্তঃকরণ, জ্ঞানেন্দিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ_-এই সমস্ত করণের মধ্যে 
যে বোধ পাওয়া যায়, তাহাই প্রকাশ ; যে ক্রিয়া পাঁওর়া যায়, তাহাই ক্রিরা; এবং ক্রিস্সার যে 
শক্তিরূপ পূর্ব ও পর জড়াবস্থা পাওয়া যাঁর (3£০750 ৩৩7৪ ), তাহা স্থিতি। ইহাই ব্যবসায়- 
রূপ করণের প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি। ব্যবসেয়রূপ বিবনে প্রকাশ ( রূপরসাদি ), কাধ্য ব! প্রচালন- 
যোগ্যতা এবং জাড্য ঝ। প্রকাশোর ও কাধ্যের রুদ্ধাবস্থা এই ত্রিবিধ ব্যবসেয়ৰূপ প্রকাশ, ক্রিয়া ও 
স্থিতি গুণ পাঁওয়। যাঁয়। 

বস্কৃতঃ প্রকাশ, ক্রিরা ও স্থিতি ব্যতীত গ্রাহ ও গ্রহণের অর্ধাৎ বাহ্ জগতের ও অন্ত- 
জগতের অন্ত কিছু তত্ব জানা যায় না, ঝ| জানিবার কিছু নাই। হু্ৃষ্টিতে দেখিলে সর্বত্রই 
প্রকাশ, ক্রিয়। ও স্থিতি এই ত্রিগুণকে দেখিতে পাইনে। বাহ জগৎ শবাদি পঞ্চগুণের দ্বার| জ্ঞাত 
হওয়| যাঁয়। শব্দাদিতে বোধ বাঁ প্রকাশ আছে ; বোঁধের হেতুভূত ক্রিয়া আছে ; এবং সেই 
ক্রিয়ার হেতৃভৃত শক্তি আছে। ব্যবহারিক ঘটাঁদিরাও বিশেব বিশেষ শব্দাদিরূপ প্রকাশ গুণ, এবং 
বিশেষ বিশেষ কতক গুলি ক্রিয়াধন্্ ও বিশেব বিশেদ প্রকার কাঠিন্াি জাড্যধর্খের সমষ্টি ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। চিত্তেও সেইবপ প্ররখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি-ূপ প্রকাশ, ক্রিয়! ও স্থিতি 
এই তিন গুণ দেখ! বাঁয়। 

এইরূপে জান! গেল যে, বাহ্ ও আস্তর জগৎ মূলতঃ প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই তিন মৌলিক 
গুণস্বরূপ। প্রকাশ মাত্রই যাহার শীল বা! স্বতাঁব তাহার নাম সত্ব । সত্ব অর্থে দ্রব্য বা “অস্তি ইতি'রূপে 
জ্ঞায়মান ভাব । প্রকাশিত বা বুদ্ধ হইলে সেই বিষয় সৎ বলিয়া ব্যবহাধা হয়। তজ্জন্য প্রকাশশীল 
ভাবের নাম সত্ব। ক্রিয়াশীল ভাব রজ। রজ বা ধুলি যেমন মলিন করে, সেইরূপ সত্তুকে মলিন বা 
বিপ্লুত করে বলিয়। ক্রিয়াশীল ভাবের নাম রজ। ক্রিয়ার দারা অবস্থান্তর হয় বলিয়া সত্ব (বা স্থির 
সতত) অসতের মত বা অবস্থান্তরিত বা লয়োদয়শীল হয়। তাই ক্রিক্। সত্ব্বের বিপ্লীবকারী। 
স্থিতিশীল ভাব তম। উহা! তম বা অন্ধকারের ন্যায় স্বগতভেদশূন্ট, অপক্ষ্যবং আবৃত অবস্থার থাঁকে 
বলিয়া উহার নাম তম। 

অতএব প্রকাশশীল সত্ব, ক্রিয়াশীল রজ ও স্থিতিণীল তম, এই ভাবত্রয় বাহ্ ও আন্তর জগতের 
মূল তত্ব। তদতিরিক্ত আর কোন মুল জানিবার নাই অর্থাৎ নাই। যে-ই যাহা বলুক, সমস্তই 
এ ত্রিগুণের মধ্যে পড়িবে । 

দৃশ্য অর্থে ভর -প্রকাশ্য ব! পুরুষ-প্রকাশ্য অর্থাৎ পুরুষের যোগে যাহা ব্যক্ত হওয়ার যোগ্য তাহাই 
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দৃশ্য, ফলত জ্ঞাতাঁর বা! দ্ষ্টার সংযোগে যাঁহা ব্যক্ত হয়, নচেৎ যাহা অব্যক্ত হয়, তাঁহাই দৃশ্য । ভূত 
এবং ইন্ধিয় অর্থাৎ গ্রাহ্হ এবং গ্রহণ এই দ্বিবিখ পদার্থই দৃগ্তের ব্যবস্থিতি, তদ্যতীত আর কিছু 
ব্ক্ত দৃশ্য নাই। ভূত ও ইন্দ্রিয় ত্রিগুণাম্মক সুতরাং ব্রিগুণই মূল দৃশ্। দৃশ্য ও গ্রাহোর ভেদ যথা, 
ৃগ্ত অর্থে যাহা পুরুব-প্রকাশ্ঠ, গ্রাহথ অর্থে যাহ! ইন্দিয়গ্রাহ। 

্রষথার দ্বিবিধ অর্থ। অর্থাৎ সমস্ত দৃশ্ত বিবিধ অর্থ-্বরূপ বা বিষযন্বরূপ হয়। ভোগ ও অপবর্গ 
সেই অর্থ। দৃশ্য ভোগ্যন্ববপ হয় বা অ-ভোঁগ্য অর্থাৎ অপবর্গস্বরূপ হয়। ভোগ অর্থে ইষ্ট বা 
অনিষ্টরূপে দৃশ্ঠের উপলব্ধি। দৃশ্যের উপলব্ধি অর্থে দ্রষ্টার ও দৃগ্তের অবিশেষ প্রত্যর বা অবিবেক। 
অপবর্ণ অর্থে দ্রষ্টার স্বকপোঁপলদ্ধি অর্থাৎ প্রকৃত মামি দৃশ্ত নহি বা দ্রষ্টা দৃশ্ত হইতে পৃথক এইরূপ 
বিবেকজ্ঞান। তাদৃশ জ্ঞানের পর আর অর্থতা থাকে না বলিয়া তাহার নাম অপবর্গ বা চরম ফল 
প্রান্তি। অপবর্গ হইলে দৃশ্য নিবৃত্ত হয়। 

অতএব সুত্রকার দৃশ্যের ষে লক্ষণ করিয়াছেন, তাহ! গতীর, অনবন্থ। ও সম্যক্সত্য-দর্শন-প্রতিষ্ঠ। 
১৮। (২) পরস্পরোপত্রস্ত-প্রবিভাগ-গুণনকলের প্রবিভাগ বা নিজ নিজ স্বরূপ পরস্পরের 

দ্বারা উপরক্ত বা অন্ুরঞ্জিত। গুণ সকল নিত্যই বিকারব্যক্তি-ভাবে (যেমন রূপ, রস, ঘট, পট 
ইত্যাদি ) জ্ঞারমান হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিতেই ত্রিগুণ মিলিত। তাহাকে বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে 
একদিক সত্ব একদিক তম ও মধ্যস্থল রজজ। সত্ব বলিলে রজ ও তম থাঁকিবেই থাকিবে। 
রজ ও তম সম্বন্ধেও তদ্রুপ । 

মতএব গুণ সকল পরস্পরের দ্বার। উপরক্ত। প্রকাশ সদাই ক্রিয়া ও স্থিতির দ্বারা উপরক্ত। 
ক্রিয়। এবং স্থিতিও সেইরূপ । উদাহরণ বথ।- শব্দ জ্ঞান ; তাহাতে বে শব্দ বোধ আছে, তাহা 
কম্পন ও জড়তাঁর দ্বার! উপরঞ্রিত থাকে । অতএব সত্তু, রজ ও তম_-এইরূপ প্রবিভাগ করিলে 
প্রত্যেক গুণ অপর দুইটির দ্বার উপরঞ্জিত থাকে । 

ইযোগবিভাগ ধর্।-পুরুষের সহিত সংযোগ এবং বিয়োগ স্বভাব । ইহা মিশ্রের মত। ভিক্ষু 
বলেন “পরম্পর সংযোগ বিভাগ ্বভাব।” গুণ সকল সংযুক্ত থাকিলেও তাহাদের বিভাগ বা 
প্রভেদ আছে এরূপ অর্থ করিলে তিক্ষুর ব্যাখ্যা সঙ্গত হয়, নচেৎ গুণ সকলের পরস্পর বিয়োগ 
কদাপি কল্পনীয় নহে। 

ইতরেতরাশ্রযের দ্বার| উৎপাদিত মূর্তি_মুর্তি- ত্রিগুণীতআক ভ্রব্য। সমন্ড দ্রব্যই সত্বাদিরা 
পরম্পর সহকারি -ভাবে উৎপাদন করে। অর্থাৎ সাত্বিক ভাঁবে রাঁজস এবং তামস ভাঁবও সহকারী 
থাকে । কেবল সত্বমন্ন বা রজোময় বা তমৌময়, এবপ কোনও ভাব নাঁই। সর্বত্রই একের 
প্রাধান্ি ও অপর ঘয়ের সহকারিত্ব । 

যেমন রক্ত, কৃষ্ণ ও শ্বেত শুত্রত্রয়ের দ্বারা নিম্মিত রজ্জুতে এ তিন সুত্র অঙ্লীঙ্গিভাবে এবং 
পরম্পরের সহকারি-ভাঁবে থাকিলেও পরস্পর অসংকীর্ণ থাকে, অর্থাৎ শ্বেত শ্বেতই থাকে কৃষ্ণ কৃষ্ণ 
থাকে এবং রক্ত রক্তই থাকে, ত্রিগুণও সেইরূপ অসংমিশ্র-শক্তি-প্রবিভাগ । অর্থাৎ প্রকাশ-শক্তি, 
ক্রিয়/-শক্তি এবং স্থিতি-শক্তি সদা স্বরূপস্থই থাকে, পরস্পরের দ্বার! কদাপি স্বরূপচ্যুত হয় ন|। 
প্রত্যেকের শক্তি অসংভিন্ন, অন্যের দার! সংভিন্ন বা মিশ্রিত নহে। 
প্রকাশাদি গুণ সকল পর্ম্পর অসংমিশ্র হইলেও তাহারা পরম্পরের সহকারী হয়। তজ্জন্ 

বলিয়াছেন “গুণ সকল তুল্যাতুল্যজাতীয়-শক্তি ভেদান্ুপাতী” | তুগ্য জাতীয় শক্তি যেমন সাত্বিক 
দ্রব্যের উপাদান সত্তশক্তি। সত্রশক্তির নান! ভেদে নানাপ্রকার সাত্বিক ভাব হয়। সতের রন 
ও তম শক্তি অতুল্যজাতীয়শক্তি ৷ রজ ও তমেরও তন্ররপ। অসংখ্য সাত্বিক শক্তির, রাজস শক্তির এবং 
তামস শক্তির ভেদ হইতে অসংখ্য তাঁব উৎপন্ন হয়। যে তাবের যে শক্তি প্রধান উপাদান তাহ 
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( অর্থাৎ তুল্যজাতীয় শক্তি ) সেই ভাবে ক্ফুটরূপে সমন্বিত বা অন্্পাতী হইবে। পরস্ত অন্য অতুল্য- 
জাতীয় শক্তিও সেই ভাবের সহকারী শক্তিরূপে অনুপাতী বা উপাদানভূত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক 
ব্যক্তিতে যে গুণ প্রধান হউক না কেন, মন্য গুণঘবয় সেই প্রধান গুণের সহকারী ভাবে 
থাঁকে। যেমন দিব্য শরীর; ইহা সাত্বিক শক্তির কাঁধা, কিন্তু ইহাতে রাজস ও তামস শক্তি 
সহকারিরূপে অন্ুপাতী থাকে। 

প্রধান বেলায় উপদশিত-সনিধান-_ স্ব স্ব প্রাধান্তকালে কাধ্যজননে উদ্ভুতবৃত্তি। প্রধান বেলায় 
নিজের প্রীধান্ের বেলা (কালে )। উপদশিত-সন্নিধানল সান্নিধ্য উপদশিত করে অর্থাৎ যদিও 
গুণের! স্থলবিশেষে সহকারী থাকে, তথাপি যখন তাহাদের প্রাধান্তের, সময় হয়, তৎক্ষণাৎ তাহারা 
স্বকাধ্য জনন করে। রাজার মৃত্যুর পর যেমন সন্নিহিত রাজপুত্র ততক্ষণাৎ রাজ! হয়, তদ্রপ। 
উদাহরণ যথা :__জাগ্রৎ সাত্তিক অবস্থা বিশেষ, রজ ও তম তাহাতে সহকারী থাকে। কিন্ত 
তাহারা নন্লিহিত বা! মুখিয়ে থাকে, যেমনি সত্বের প্রাধান্য কমে, অমনি তাহারা প্রধান হইয়া স্বপ্ন 
অথবা নিপ্্রারূপ অবস্থা উদ্ভাবিত করে। ইহাকেই বলিয়াছেন প্রীধান্তের বেলায় প্রধান হইয়া 
নিজেদের সন্নিধানত্ব দেখান । 

১৮। (৩) আর অপ্রীধান্কালেও ( অর্থাৎ গুণত্বেও ) তাহার যে প্রধানের অন্তর্গতভাবে 
আছে, তাহা ব্যাপারমাত্রের দ্বারা বা সহকাবিত্বের দ্বারা অনুমিত হয়, যেমন শবজ্ঞান ; যদিও 
ইহ! প্রকাশপ্রধান বা! সাত্বিক, তথাপি ইহাতে রজ ও তম বে অন্তর্গত আছে, তাহ। অনুমিত হয় । 
শবে প্রত্যক্ষ ক্রিম দেখ! যাঁর না, কিন্ত আমর| জানি যে কম্পনব্যতীত শব্দ জ্ঞান হয় না, অতএব 
শব্দজ্ঞানের সহকারী কম্পন বা ক্রিরা। এইরূপে রজোগুণ সত্বপ্রধান শবজ্ঞানে অনুমিত হয়। 

১৮। (৪) পুরুতার্থ-কর্তবাতা ইত্যাদি। ভোগ ও অপবর্গ পুরুষসাক্ষিক তাঁব। পুরুষের 
সাক্ষিতা ন| থাকিলে গুণ অব্যক্ত হয়। তাহাদের বৃত্তি ও কাধ্য থাকে না। ম্ৃতরাং গুণের 
কার্্য-জনন-সাম্ঘ্য পুরুষসাক্ষিতা বা পুরুতার্থতা হইতেই হয়। যেহেতু পুরুষের সাক্ষিতামাত্রের দ্বারা 
সন্নিহিত গুণ সকল ভোগ ও অপবর্গ সাধন করে, তজ্জন্য গুণ সকল সন্িধিমাত্রোপকারী ৷ পুরুষের 
ও গুণের সন্ধান ঘট ও পটের সম্নিধানের মৃত দৈশিক সন্িধান নহে, কিন্তু একই প্রত্যয়ের 
অন্তর্গততাই সেই সন্গিধান। “আমি চেতন এই প্রত্যয়ে চৈতন্য ও অচেতন কর্ণবর্গ অন্তর্গত 
থাকে, তাহাই গুণ ও পুরুষের সান্নিধ্য । 

অযস্কান্ত মণি যেমন সন্নিহিত হইলেই লৌহ্-কর্ষণ-কাধ্য করে, লৌহে তাহা যেমন প্রত্যক্ষতঃ 
অনুপ্রবিষ্ট হয় না, গুণনকলও সেইরূপ পুরুষে অনুপ্রবিষ্ট ন! হইয়! সান্নিধ্যবশতই পুরুষের উপকরণ- 
স্বরূপ হইরা উপকার করে। সমীপ হইতে'কাধ্য করার নাম উপকার। 

১৮। (৫) প্রত্যয়বাতিরেকে ইত্যাদি | প্রত্যয় -কারণ ; এস্থলে যে কারণে কোন গুণের 
প্রাধান্য হয়, সেই কার্ণই প্রত্যয় । যেমন ধর্ম সাত্বিক পরিণামের প্রত্যয় বা নিমিত্ত। তিন 
গুণের মধ্যে যে দুই গুণের প্রধানরূপে প্রানর্ভাবের হেতু বা নিমিত্ত না থাকে, তাহার! তৃতীয়, 
প্রধানভূত, গুণের বৃত্তির অনুবর্তন করে। যেমন ধর্মের দ্বার! সাত্বিক-বেবত্ব-পরিণাম প্রাছভূতি 
হইলে রজ ও তম সেই সাত্বিক দেবত্ব পরিণামের উপযোগী যে রাঁজস ও তামস ভাৰ ( যেমন 
বগন্থথের চেষ্টা ও তাহাতে মুগ্ধ থাকা ), তাহ! সাধনপূর্ব্বক সত্বরূপ প্রধানের দেবত্বরূপ বৃত্তির 
অনুবর্তন করে। 

এই গুণসকলের নাম প্রধান ব৷ প্রক্কৃতি। যাহা কোন বিকারের উপাদান-কারণ, তাছান্স 
নাম প্রক্কতি। মূলাপ্রক্কতিই প্রধান। গুপত্রয-্বরূপ প্রকৃতি শান্তর ও বাহ সন্ত জগতের 
উপাদান-কারণ | 



সাধন্পাদ। ১৮ সুত্র। ১৩৭ 

এই সন্বাদি গুণ্রয় উত্তমরূপে ন| বুঝিলে সাংখ্যযোগ, বা মোক্ষবিদ্যা বুঝ! যায় ন1। 

চজ্জন্ত ইহা আরও স্পষ্ট করিয়া! বল! যাইতেছে। সমস্ত অনাম্মপনার্ঘ হই শ্রেমীতে বিভকু হইতে 

পারে, গ্রহণ ও গ্রাহ। তন্মধ্যে গ্রাহ সকল বিষ, আর গ্রহণ সকল ইন্দরি্ন। গ্রহণের বারা 

বিষয়ের জ্ঞান হয়, অথবা চাঁলন হয়, অথবা! ধারণ হয়। শব্দাদির| জ্ঞের় বিষয়, বাফ্যাদিরা কাধ্য 

বিষয়, আর শরীরব্যৃহাদি ধাধ্য বিষয়। শব্ববিষয় বিশ্লেঘ করিলে শব্তানন্বরূপ প্রকাঁশভাব, কম্পন- 

রূপ ক্রিয়াভাব, আব কম্পনের শক্তি (9০1676191 ৩০৩৪১ ) -রূপ স্থিতিভাব লব্ধ হয়। স্পর্শ- 

রূপাঁদির পক্ষেও সেই প্রকারে তিন ভাঁব লন্ধ হয়। 

বাঁগাদি কর্মেন্দ্রিয়ের বিষয়েও তিন ভাব পাওয়! যায়। বাগিন্রিয়ের দ্বারা শব্দ যে উচ্চারিত 

বর্ণাদিরূপ প্রকারবিশেষে পরিণত হয় তাহাই বাক্যরূপ কার্য বিষয়। তাহাতেও প্রকাশাদি তিন্ 
ভাব বর্তমান আছে। তমঃপ্রধান বিষয়ে ব! ধার্য বিষয়েও সেইরূপ | 

করণ সকল বিশ্লেঘ করিলেও শী তিন ভাব দেখ! যার। যেনন শ্রবণেন্ছ্িয় ; তাহার গণ শব্কে 

জানন। তন্ধ্যে শব্ধরূপ জ্ঞান প্রকাঁশভাব | বর্ের ক্রিয়া! (৩৬০৪৪ 10709015৩ ) যাঁহ| বাহ্ 

কম্পন হইতে উদ্রিক্ত হয়, তাহা এবং কর্ণের অন্যান্য ক্রিগনা, কর্ণস্থিত ক্রিগ্নাতাব। আর জাধু 
ও পেশী আদিতে যে শক্তিভাব (5218) ) থাকে, যাহা সক্রি্ন হইয়া পরে জ্ঞানে পরিণত হর, 
তাহাই কর্ণগত স্থিতিভাব। ০সইরূপ পাঁণি নানক কর্শেক্ডিয়ের পেশী-ত্বগাদিতে যে বোধ (৪০015 
56179, 22115001181 96152 প্রভৃতি) তাহ। তা'গত প্রকাশভাব, হস্তের সঞ্চালন তত্রত্য 

ক্রিয়াভাব ; আর স্নাযুপেশীগত শক্তি হন্ডের স্থিতিভাব। 
ইহার! বাহ করণ। অন্তঃকরণ বিশ্লেব করিলেও  প্রকাশপ্রধান প্রখ্য।, ক্কিদ্া প্রধান প্রবৃত্তি 

ও স্থিতিপ্রধান ধারণভাঁব এই ভাব সকল লব্ধ হয়। প্রত্যেক বৃত্তিরও এক অংশ প্রকাশ, এক অংশ 

খ্বিতি ও এক অংশ ক্রিয়।। এ 
এইরূপে জানা যাঁয় যে, আন্তর ও বাহ্ সমস্ত পদার্থ ই প্রকাশ, ক্রিয়। ও স্থিতি এই ভাবত্রয়- 

স্বপ। তদন্য বাহের ও অন্তরের আর কিছু জ্ঞেয়ভৃত মূল উপাদান নাই এবং হইতে পারে না । 
'মতএব সন্ত, রজ, ও তম জগতের মূল উপাদান। 

শক্তি ব্যতীত ক্রিয়! হয় না, ক্রিগ্া বাতীত কোন বোধ হয় ন|; সেইরূপ বোধ হইলেই তাহার 
পুর্বে ক্রিয়৷ অবশ্স্তৃত ও ক্রিন্নীর পূর্বেবে শক্তি অবশ্থসভূত। সুতরাং প্রকাশ, ক্রি ও স্থিতি পর- 
ল্পর অবিনাভাবসম্বন্ধে সম্বদ্ধ। একটি থাকিলে অন্য ছুইটিও থাকিবে । তন্মধ্যে কোন এক 
ভাবের প্রাধান্য থাকিলে সেই পদার্থকে সেই সেই গুণান্ুসারে আখ্য। দেওয়া হয়। সেই আখা। 
আপেক্ষিকতা৷ হুচন। করে। যেমন জ্ঞানে প্রকাশ গুণ অধিক বলির! জ্ঞানকে সাত্বিক আখ্যা দেওয়া 
হয়। তাহা কর্ম অপেক্ষ সাত্বিক। আবার জ্ঞানের মধ্যে কোন জ্ঞান অন্ত জানের তুলনায় 
প্রকাশাধিক হইলে, তাহীকে জ্ঞানের মধ্যে সাত্বিক বল! যার। কিছুকে সাত্বিক বলিলে ততর্গীয় 
রাজস ও তামস আছে, তাহ। বুঝিতে হইবে । সাত্বিক দ্রব্য অন্য রাজন ও তাম্স দ্রব্যের তুলনায় 
সান্বিক। “কেবলই সাত্বিক” এরূপ কোন দ্রব্য হইতে পারে না। রাজস ও তামস সন্বদ্ধেও 
সেই নিয়ম। অতএব সত্বাদিগুণ জাতি ও ব্যক্তি প্রত্যেক পদার্থেই বর্তমান। কেবল এক ব! ছই 
জাতি অথব! ব্যক্তি থাকিলে তুলনার অভাবে অবশ্ত তাহা সাত্বিকাদি পদার্থ এরূপ বক্কব্য 
লো অথবা! তুলনার অযোগ্য বহু পদার্থ থাকিলেও তাহার! সাত্বিকাদিরপে বিবেচ্য 

না। ৫ 

জগৎ বা! সমস্ত বিকারণীল ভাবপদার্থ তজ্জন্য সাত্বিক, রাজস বা তাঁমসরূপে বিবেচ্য হইতে পানে 
বৈকল্পিক যে অবান্তব জাতিপদার্থ আছে, যাহারা এক ব| ছই মাত্র তাহার৷ সাস্বিকাি হইতে 

৪ 



১৩৮ পাতঞ্জল দর্শন । 

পারে ন। যেমন সত্ব সতের ভাব ; যাহাই সং তাহাই ভাব, সুতরাং সঙ্ত। “রাহুর শিরের' স্যার 
বৈকল্পিক পদার্থ হইল। সেইরূপ ভাব, অভাব প্রন্ৃতি পদার্থও বৈকল্িক। ঘট পট আদি 
পদার্থ বাস্তব, কিন্তু "ভাব' এই নামটি ঘটাদির সাধারণ নাম মাত্র। সেই নামের দ্বারা কথঞ্ৎ 
অর্থবোধই “ভাব' পদার্থের জ্ঞান। কিন্তু চক্ষুরাদির দ্বার! “ভাঁব+ জ্ঞাত হয় না, কিন্তু ঘটপটাদি 
জ্ঞাত হয়। অতএব ভাব সাত্তিক কি রাজস, তাহ| বক্তবা ন৷ হইতে পারে। বে স্থলে ভাব 
কোন দ্রব্যবাচক হয়, সে স্থরো অবশ্য তাহা গুণময় হইবে। 

ফলে কাল্পনিক অবাস্তব পদার্থের কারণ সতাদি ন৷ হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু সতীদিগুণ যাবতীয় 
বিকারশীল বাস্তব পদার্থের মূল কারণ । এই সমস্ত বিষয় বুঝিলে ভাষ্যকারের গুণসন্বদ্ধীর বিশেধণ-বর্গের 
অর্থ স্ুবোধ্য হইবে । 

১৮। (৬) ৭ সকল দৃশ্যের মূল রূপ। ভূত ও ইন্দ্রিয় বা করণবর্গ দৃশ্যের বৈকারিক রূপ। 
দৃশ্যের যে প্রবৃত্তি, যাহার ফলে দৃশ্যের উপগন্ধি হয়, তাহা দ্বিবিধ। অর্ধাৎ, দৃশ্যের বিষর্ভাব 
( অর্থত] ) ছ্বিবিধ, যথা-_-ভোগ ও অপবর্গ। গুণ সকল দৃশ্যের স্বরূপ, ভূতেঙ্দির দুশোর বিরূপ 
(বাঁ বিকাররূপ ) এবং অর্থ ব৷ দৃশ্যের করিনা -দ্রষ্টার ও দৃশ্যের সনম্বন্ধতাঁব। 

দৃশোর প্রবৃত্তি দ্িবিধ__এক প্রবৃত্তির জন্ত প্রবৃত্তি, আর এক নিবৃত্বির জগ প্রবৃত্তি। যেমন 
বিষয়ানুয়াগ ও ঈশ্বরান্ুরাগ ৷ প্রথমের ফল ভোগ বা সংসার ; দ্বিতীয়ের ফল অপবর্গ বা সংসার- 
নিবৃত্তি। 

অর্থ দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সম্বন্ধভাব। বখন অবিদ্যাবশে দ্রষ্টা ও দৃশ্য একবৎ হন্বদ্ধ হয়, তখনই 
তাহার নাম তোগ বল| যান্ন। ভোগ দ্বিবিধ, ইষ্টবিষয়াবধারণ এবং অনিষ্ট-বিষগাবধারণ । অর্থাৎ 
আমি স্বখী এবং আমি দুঃখী এইরূপ ছুই প্রকারে দ্রষ্টা ও দৃুশোর অভেন প্রতার। “আমি স্ৃখ- 
ছুখেশন্ঠ' এইরূপে বিষয় ও দ্রষ্টীর ভেদ-প্রত্যয়ই অপবর্গ । 

ভোগ একরূপ উপলব্ধি বা জ্ঞান এবং অপবর্গও একরূপ জ্ঞান হইল। পুরুষ ভোগ ও অপবর্গ 
উভয্বের ভোক্তা । ভোঁগ ও অপবর্গ যধন জ্ঞানবিশেষ, তখন ভোক্তা অর্থে ভ্ঞাতা। বস্তুতঃ 
যেমন দৃশ্যের সহিত ্রষ্টার সন্বদ্ধভাব লক্ষ্য করিরা দৃশ্যকে অর্থ বলা যাঁর, সেইরূপ সেই সম্বন্ধতাঁবই 
লক্ষ্য করিয়৷ দ্রষ্টীকে ভৌক্ত1। বল! বার। বিজ্ঞাত। ও বিজ্ঞে্ন পৃথক ভাব বলিয়! বিজ্ঞ 
পদার্থের বিকারে বিজ্ঞাত। বিকৃত হন ন|। তজ্জন্ত দ্রষ্টা পুরুষ, দুশা-দর্শনের অবিকারী ও 
অবিনাভাবী হেতু । দৃশ্য তদর্শনের বিকারী হেত । পুরুবঃ সুখছ্ঃখানাং তোকৃত্বে 
হেতুর্যতে' (গীত৷ )। ভাব্যকার ভয়পরাঁয়ের উপম| দিয়া ভোক্তার অবিকারিত্ব ও অকর্তৃত্ব 

| 
স্থথ-ছুঃখ হ্বয়ং অচেতন ও বুদ্ধিধন্ম। করণবর্গে অনুকূল ক্রিয্াবিশেষ হইলে তাহার প্রকাশ 

ভাবই সুখের হ্বরূপ। সুতরাং সুখ অস্তেন প্রকাশিত ক্রিগ়াবিশেষ হইল | “আমি স্থুখী' এইরূপে. 
চিন্রুপ আত্মার সহিত সম্বন্ধতাৰ হইলেই নখ সচ্তেন বা চেতনাবতের সভায় হয়। তাহাকেই ভাষ্যকার 
পূর্বে “পৌরুষেয় চিত্তবৃত্তিবোধ' বলিয়াছেন। চিদ্রুপ পুরুষের সম্বন্ধ ব্যতীত সুখ অচেতন, অনৃশ্য ও 
অব্যক্ত-স্বরূপ হয়। অতএব সুখের ব্যক্তি চেতনপুরুষসাপেক্ষ। তাই সুখ দুঃখ আদির! পুরুষভোগ্য। 
নুখ-ছুঃখাদির পৌরুষ প্রতিসংবেদন থাঁকাতেই হুঃখ ত্যাগ করিয়া সুখের দিকে প্রবৃত্তি হয়, এবং নুখ- 
ছুখ উভয় তআাগ করিয়া কৈবল্যের জন্য প্রবৃত্তি হয়। 
শন্করাচার্ধ্য আত্মাকে ভোক্তা বলেন না। বস্ততঃ তিনি ভোক্তা! শবের প্রকৃত অর্থ হাদয়জম 

ন! করিয়। সাংখ্যপক্ষকে দৌষ দিয়াছেন। সাংখ্যের ভোক্তা অর্থে বিজ্ঞাতা-বিশেষ। শঙ্করের 
আত্ম! ভোক্তার আত্মা” । নুতরাং শঙ্করের আত্ম! “বিজ্ঞাতার বিজ্ঞাতা' এইরূপ অলীক পদার্থ 
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হয়। অতএব পুরুষ ভোগ ও অপবর্গের ভোক্ত৷ এইরূপ সাঁংখ্টীয় দর্শনই স্তাষ্য, গম্ভীর ও অনবদ্য 
হইল। গীতাও উহাই বলেন। | 

১৮। (৭) পুরুষার্থের অপরিসমাপ্তি অর্থে তোগের অনবসাঁন এবং অপবর্গের অলাত। আর 
তাহার পরিসমান্তি অর্থে ভোগের অবসান ও অপবর্গের লাভ। ভোগের দর্শনের নাম বন্ধ ও 
অপবর্গের দর্শনের নাম মোক্ষ। সুতরাং বন্ধ ও মোক্ষ পুরুষে নাই, কিন্তু বুদ্ধিতেই আছে; পুরুষে 
কেবল দ্র্ত্ব আছে। 

বুদ্ধির বা অস্তঃকরণের সমন্ত মৌলিক কাধ্য ভাষ্যকার সংগ্রহ করিয়া বলিয়াছেন। গ্রহণ, ধারণ, 
উহ, অপোহ, তত্রজ্ঞান ও অভিনিবেশ এই ছটা চিত্তের মৌলিক মিলিত কার্য্য। 

গ্রহণ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বর্মেন্ছিয় ও প্রাণের দ্বারা কোন বিষয়ের বোধ। চিত্তভাবের সাক্ষাৎ বোধও 
( অন্কৃভব ) গ্রহণ । জ্ঞানেন্দরিয়ের দ্বার নীলপীতাদি বোধ, কর্শেন্দ্রিয়ের ঘ্বার! বাগুচ্চারণাদির কৌশল 
বোধ, প্রাণের দ্বার! গীড়ার্দি দেহগত বোধ এবং মনের ছ্বারা সুখাদি যে মনোভাবের বোধ হয়, তাহা 
( অর্থাৎ ম্মরণজ্ঞানাদির বৌধ সকলও ) গ্রহণ । 

ধারণের দ্বারা সমস্ত অনুভূত বিষয় চিত্তে বিধৃত হয়। সমস্ত সংস্কারই ধারণ। ধৃত বিষয়ের 
গ্রহণের নাম স্থৃতি। ন্থৃতি জ্ঞান-বৃত্তি বিশেষ, তাহা ধারণ নহে। মিশ্র ধারণ অর্থে স্থৃতি 
করিয়াছেন, কিন্তু সে স্থৃতি অন্গুভব-বিশেষ নহে, কিন্ত ধারণ মাত্র । স্থতির ছুই প্রকার অর্থই 
হয়। 

উহ-ধৃত বিষয়ের উত্তোলন অর্থাৎ ম্মরণহেতু চেষ্টা । গৃহীত বিষয় বিধৃত হয়, বিধৃত বিষয়কে 
মনে উঠানই উহ। 

অপোহ-উহিত বিষষেব মধ্যে কতকগুলিব ত্যাগ এবং আবশ্তকীয় বিষয়ের' গ্রহণ । 
তত্রজ্ঞান-অপোহিত বিষষের একভাবাধিকরণ্যই ( এক ভাবেতে বনুভাব অন্তর্গত এরূপ বুঝা) 

তত্ব । তাহার জ্ঞান তত্রজ্ঞান। তত্বজ্ঞান লৌকিক ও পাঁরমাথিক উভয়বিধই হয়। গোতত্ব, 
ধাতৃতত্ত, প্রভৃতি লৌকিক, ভূততত্ব তন্মাত্রতত্ব প্রভৃতি পারমাথিক। 

অভিনিবেশ-তত্রজ্ঞানানস্তর যে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি। জ্ঞানানস্তর জ্ঞেয় পদার্থের হেয়ত্ব ব৷ 
উপাদেযত্ব সম্বন্ধে যে কর্তব্য নিশ্চয়, তাহাই অভিনিবেশ | 

অস্তঃকরণের চিন্তনপ্রক্রিয়া এই ছয় ভাগে বিশ্লিষ্ট হইতে পারে। যেমন_ নীল, পীভ, মধুর, 
অল্প আদি বহু বিষয় চিত্ত গ্রহণ করে ; পরে তাহার! চিত্তে বিধৃত হয়। পরে অন্ুব্যবসায়কালে সেই 
নীলাদি উহিত হয় ; পরে নীল মধুর আদি বিষয় অপোহিত হইয়া রূপরদ ইত্যাদি বহুর মধ্যে সাধারণ 
এক একটি ভাবপদার্থের অপোহ হয়। রূপ -নীল গীতি আদি পদার্থের একভাবাধিকরণ্য অর্থাৎ 
নীলপীতাদি সমস্ত অপোৌঁহ রূপনামক একপদার্ধান্তর্গত। রূপ একটি তত্ব; তাহার জ্ঞান তত্বজ্ঞান। 
এইরূপ প্রক্রিয়ায় তত্বজ্ঞানে উপনীত হুইয়। পরে রূপ পদার্থকে হেয় বা উপাদেয় ভাবে ব্যবহার করা 
অভিনিবেশ। ইহা ভূততদবজ্ঞান-সন্বন্ধীয় উদাহরণ, সাধারণ তত্রজ্ঞানে ব! ঘটপটাদি বিজ্ঞানেও এইরূপ 
বুঝিতে হইবে। ১1৬ (১) দ্রষ্টব্য । 

একাগ্রযাদি সমস্ত বৃখিত চিন্তে ইহারা থাকে এবং নিরুত্ধ চিত্তে ইহারা নিরুত্ধ হয়। লৌকিক ও 
পারমাথিক সর্ধব বিষয়েই গ্রহণধারণাদি থাকে। গ্রহণ ব্যবসায়, ধারণ রুন্ধব্যবসান্, আর উহ, 
অপোহ, তত্বজ্ঞান ও অভিনিবেশ অগ্ুব্যবসায়। তত্বসাক্ষাৎকারে যেখানে বিচার থাকেন! সেখানে 
তাহা ব্যবসায় । 

এই ব্যবসায় সকল বুদ্ধির বা অন্তঃকরণের ধর্্ম। মলিন বুদ্ধিতে দ্রষ্টার ও দৃশ্যের অভ্েনিশ্চয় 
হই ব্যবসায় চলিতে থাকা অবিদ্য। ; আর প্রন বুদ্ধিতে ভ্রষ্টার ও দৃশ্তের তেদখ্যাতি হইয়। ব্যায় 
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চলিতে থাকা বিদ্যা। অতএব ব্যবসায় দ্রষ্টাতে আরোপিত হয় মাত্র, তাহা বস্তুতঃ বুদ্ধিতেই থাকে 
পুরুষ কেবল ব্যবসায়ের ফলভোক্তা ব চিত্তব্যাপারের বিজ্ঞাতা। 

ভাস্তম্। দৃশ্তানান্ত গুণানাং স্বরপভেদাবধারপার্থমিদমারভ্যতে__ 

বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্বাণি ॥ ১৯ ॥ 
তত্রাকাশবাষ্গ্রযযদকভূময়ো! ভূতানি শবম্পর্শরপরসগন্ধতন্মাত্রাণামবিশেষাণাং বিশেষাঃ। তথা 

পরোরতকচ্ুভিহবাস্াণানি বুদীকদিয়াণি, বাক্পানিপাদপামূপস্থানি কর্শো্িয়াণি, একাদশং মনঃ স্বার্থ, 
ইত্যেতান্ত্মিতা-লক্ষণত্তাবিশেষস্ত বিশেষাঃ। গুণানামেষ ষোড়শকো! বিশেষপরিণামঃ | যড়অবি- 
শেষাঃ, তদ্যথা শব্তন্মাত্রং, স্পর্শতন্মা রং, রূপতম্মাত্রং, রসতন্মাত্রং, গন্ধতন্মাত্রঞ ইত্যেকঘিত্রি- 
চতুষ্পঞ্চলক্ষণাঃ শবাদয়ঃ পঞ্চাবিশেষাঃ, ষষ্টশ্গাবিশেযোহস্মিতামাত্র ইতি, এতে সতামাত্রস্তাত্বনো মহত: 

ষড়বিশেষপরিণামাঃ, যৎ তৎপরমবিশেষেভো। লিঙ্গমাত্রং মহত্তত্বং তশ্মিন্নেতে সত্তামাত্রে মহত্যাত্মন্তাবস্থায় 
বিবৃদ্ধিকাষ্ঠামন্ুভবস্তি, প্রতিসংস্থজ্যমানাশ্চ তন্িন্নেব সত্তামাত্রে মহত্যাতবন্তবস্থায় যত্তন্লিঃসত্তীসন্তু 
নিঃদদসৎ নিরসৎ অব্যক্তমলিঙ্গং প্রধানং তত্প্রতিযন্তীতি, এষ তেষাঁং লিঙ্গমাত্রঃ পরিণামঃ, নিঃসভাহ- 
সত্তধ্ালিঙ্পরিণাম.ইতি | অলিঙ্গাবস্থায়াং ন পুরুষার্থো হেতু, নালিঙ্গাবস্থার়ামাদৌ পুরুতার্থতা কারণং 
ভবতীতি ন তন্তাঃ পুরুষার্থতা কারণং ভবতীতি, নাস পুরুতার্থকতেতি নিত্যাথ্যায়তে, ত্রয়াণাস্ব- 
বস্থাবিশেষাণামাদৌ পুরুষার্থতা কারণং ভবতি স চার্থে৷ হেতুরসিমিত্তং কারণং ভবতীত্যনিত্যাখ্যায়তে । 

গুণাস্ত সর্ববধন্্ান্থূপাতিনে ন প্রত্যস্তময়স্তে নোপজায়ন্তে ব্যক্তিভিরেবাতীতানাগতব্যয়াগমবতীভি- 
গু ধান্বয়িনীভির্পজনাপায়ধন্ম্কা৷ ইব প্রত্যবভাসস্তে, বথা দেবদত্ো,দরিদ্রাতি, কম্মাৎ? যতোহস্ত 
ভরিয়স্তে গাব ইতি গবামেব মরণাত্তস্ত দরিদ্রাণং ন স্বরূপহানাদিতি সমঃ সমাধিঃ। লিঙগমাত্রম্ অলিঙত্ত 
প্রত্যাস্ব্ং তত্র তত সংস্থষ্টং বিবিচ্যতে ক্রমানতিবৃত্েঃ, তথা ষড়বিশেষ! লিঙ্গমাত্রে সংস্থষ্ঠা বিবিচ্যন্তে, 
পরিণামক্রমনিয়মাৎ তথা তেঘবিশেষেষু ভূতেন্দ্িয়াণি সংস্থষ্টানি বিবিচ্যন্তে, তথাচোক্তং পুরস্তাৎ, ন 
বিশেষেভ্যঃ পরং তন্বান্তরমস্তি ইতি বিশেধাণাং নান্ডি তত্বীস্তরপরিণামঃ তেষাস্ত ধর্ঘলক্ষণাবস্থাপরিণাম। 
ব্যাখ্যায়িয্স্তে ॥ ১৯ ॥ 

ভাস্তানুবাদ-দৃশ্ত-্বরূপ গুণ সকলের স্বরূপের ও ভেদের অবধারণার্থ এই সুত্র আরন্ত 
| 

১৪৯| বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্মাত্র এবং অলিঙগ এই সকল গুণপর্ব্ব ॥ (১) স্থ 
তাহার মধ্যে আরাশ, বায়ু, অগ্নি, উদক ও ভূমি ইহার! ভূত ; ইহারা শব্ধতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, 

রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র এই সকল অবিশেষের বিশেষ (২)। সেইরূপ শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, 
জিহব। ও স্বাণ এই পাঁচটা বুদ্ধীন্ধিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি করোনি 
এবং সর্বার্থ ( উভয়েন্দিয়ার্থ ) একাদশ সংখ্যক মন, এই সকল অন্মিতাঁলক্ষণ অবিশেষের বিশেষ । 
গুগ সকলের এই যোঁড়শ বিশেষ পরিণাম। অবিশেষ (৩) পরিণাম ছয় প্রকার; তাহা যথা. 
শব্ত্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মা্র, এই শব্দাদি তন্মান্্র পঞ্চ অবিশেষ ; 
তাহার! বথাক্রমে এক, ছুই, তিন, চারি ও পঞ্চ লক্ষণ। যষ্ঠ অবিশেষ অশ্মিতা (৪)। ইহারা 
সত্তামাত্রআত্মা মহতের ছয় অবিশেষ পরিণাম (৫)। এই অবিশেষ সকলের পর লিঙ্গমাতর 
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মহত্ব, সেই সত্তামাত্র মহদাত্মাতে উহার! ( অবিশেষগণ ) অবস্থান করত বিবৃদ্ধির চধসীমা 
প্রাপ্ত হয়; আর লীম়মান হইয়। সেই সত্তামার মহদাত্মাতে অবস্থান করিয্া। ( অর্থাৎ তদাত্মকস্ত 
প্রাপ্ত হইয়া) নিঃসত্তীসত্ত, নিঃসদসং, নিরদৎ, অব্যক্ত যে প্রধান (প্রকৃতি ) তাহাতে প্রলীন 
হয় (৬)। অবিশেষ সকলের পূর্বোক্ত পরিণাম লিঙ্গমাত্র-পরিণীম, আর নিঃসস্তাসত্ত অলিঙ্গ-পরিণাম। 
অলিঙ্গাবস্থাতে পুরুতার্থ হেতু নহে। (কেনন!) পুরুঘার্থতা অলিঙ্গাবস্থার আদি কারণ হয়ন৷ 
( অতএব ) পুরুতার্থত৷ তাহার হেতু নহে (ব|) তাহা পুরুতার্থকৃত নহে। (অপিচ) তাহা 
নিত্যা বলিয়৷ অভিহিত হয় (৭)। ত্রিবিধ বিশেষ অবস্থার (বিশেষ, অবিশেষ ও লিঙ্গমাত্র ) 
আদিতে পুরুষার্থত৷ কারণ। এই হেতুভূত পুরুতার্থ নিমিত্কারণ, অতএব (এ অবস্থাত্রয়কে ) 
অনিত্য বলা যায়। 

আর গুণ সকল সর্ববধন্থান্থপাতী, তাহার! প্রত্যন্তমিত বা উপজাত হয় না (৮)। গুণান্বয়ী, 
আগমাপারী, অতীত ও অনাগত, ব্যক্তির (এক একটি কাধ্যের ) দ্বার! গুণত্রয় যেন উৎপত্তি-বিনাশ- 
শীলের স্তায় প্রত্যবভাসিত হয়। যথা-_দেবদত্ব ছুর্গত হইতেছে 7 কেননা তাহার গো সকল মৃত 
হইতেছে ; গে৷ সকলের মৃত্যুই যেমন দেবদত্তের দরিদ্রতার কারণ, কিন্তু স্বরূপহানি তাহার কারণ 
নহে ; গুত্রয়-সম্বন্ধেও সেইরূপ সমাধান কর্তব্য। লিঙ্গমাত্র (মহৎ) অলিঙ্গের প্রত্যাসন্ন ( অব্য- 
বহিত কাধ্য )। অলিঙ্গাবস্থায় তাহা! সংস্থষ্ট ( অবিভক্ত অর্থাৎ অনাগত রূপে স্থিত) থাকিয়া 
ব্যক্তাবস্থায় ক্রমানতিক্রমহেতু (৯) বিবিস্ত বা ভিন্ন হয়। সেইরূপ ছয় অবিশেষ লিঙ্গমাত্রে সংস্থ্ট 
থাকিয়া বিবিস্ত হয়। এ প্রকারে পরিণাম-ক্রম“নিয়ম হইতে সেই অবিশেষসকলে ভূতেন্ত্িয় সকল 
সংস্ষ্ট থাকিয়! বিভক্ত বা ব্যক্ত হয়। পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে বিশেষের পর আর তত্বান্তর 
নাই। বিশেষের তত্বস্তর পরিণাম নাই ; তাহাদের ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই তিন পরিণাম অগ্রে 
ব্যাখ্যাত হইবে। 

টাকা। ১৯। (১) বিশেষ-্যাহা বহুতে সাধারণ নহে। অবিশেষ-্ধাহা ব্হকাধ্যের 
সাধারণ উপাদান। বিশেষ-্তুতেন্তিয়াদি যোড়শসংখ্যক বিকার। অবিশেষ-তল্মাত্রনামক 
ভূতকারণ এবং অশ্মিতারপ ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রের কারণ। বিশেষ শাস্ত বা সুখকর, ঘোর ব৷ দুঃখকর 
ও মু বা মোহকর। অবিশেষ শান্ত, ঘোর ও মুঢ-ভাব-শূন্ত । নীল, পীত, মধুর, অশ্ল আদি নানা- 
ভেদধুক্ত দ্রব্য বিশেষ। তাদৃশ-ভেদরহিত দ্রব্য অবিশেষ। ষোড়শ বিকারের পারিভাষিক সংজ্ঞা 
বিশেষ ও তাহাঁদের ছয় প্রকৃতির সংজ্ঞা অবিশেষ। 

লিঙ্গমাত্র মহত্ত্ব । যদিও প্ররুতি হিসাবে তাহা! অবিশেষ, তথাপি লিঙ্গ শবই তাহার বিশদ 
সংজ্ঞা। লিঙ্গ অর্থে গমক। যাহা যাহার গমক বা অন্ুমাপক তাহা তাহার লিঙ্গ। মহত্ত্ব 
আত্মার ও অব্যক্তের গমক। তাই তাহা তাহাদের লিঙ্গ । লিঙ্গমাত্র অর্থে স্বরূপ বা মুখ্য লিঙ্গ। 
ইন্দিয়াদিরাও পুরুষ এবং প্রকৃতির লিঙ্গ হইতে পারে। কিন্তু তাহারা স্ব স্ব সাক্ষাৎ কারণেরই 
প্রধান লিঙ্গ । মহান্ পুম্প্রকৃতির লিঙমাত্র। 

লিঙ্গ অখিল বস্তুর ব্যঞ্জক, তন্সাত্রলুলিঙ্গমাত্র ; ইহা বিজ্ঞান ভিক্ষুর ব্যাখ্যা। অখিল বস্তর 
ব্যঙক হিসাবে উহ! লিঙ্গ নহে, কিন্তু উহা পুষ্প্রক্ৃতির লিঙ্গ ৷ 

অলিঙ্গ-প্রকৃতি। তাহা কাহারও লিঙ্গ নহে, যেহেতু তাহার আর কারণ নাই । “ন কিঞ্চিৎ 
লিঙ্গয়তি গময়তীতি অলিঙগম্।” 

লিঙ্গ শব্দের অন্য অর্থও কেহ কেহ করেন, বথা- _লীনং গচ্ছতীতি লিং । তাহ হইলে অলিঙ্গ 
অর্থে যাহা আর লয় হয় না। পলগয়তি জ্ঞাপরতীতি লিঙ্গমন্ুমাপকম্” ইহ চন্দ্িকাকারের 
ব্যাথা । 
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বিশিষ্ট-বিঙ্গ, অবিশিষ্ট-লিঙ্গ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ এই চারি প্রকার পদাথ গুণরূপ-বংশের পর্ব- 
স্বরূপ। তাই ইহাঁদেরকে গুণপর্ব্ব বল! যার। 

১৯। (২) সাধারণ যে জল মাটি আদি তাহার। ভূততত্ব নহে। বাহ! শব-লক্ষণ-সত্তা, তাহাই 
আকাশ, সেইরূপ স্পর্শলক্ষণ, রূপলক্ষণ, রসলক্ষণ ও গন্ধলক্ষণ সত্ব! যথাক্রমে বায়ু, তেজ, অপ. ও 
ক্ষিতি নামক তত্ব । শাস্ত্র যথা £__শব্বলক্ষণমাকাশং বায়ুস্ত স্পর্শলক্ষণম্। তেজসঃ লক্ষণং রূপম্ 
আপশ্চ রসলক্ষণাঃ | ধারিণী সর্বভূতানাং পৃথিবী গন্ধলক্ষণা। অতএব তত্বষ্টিতে ক্ষিত্যাদি 
ভূতনকগ গম্ধাদিলক্ষণ সত্তীমাত্র । মাটি, পে জল আদি পর্ধীকৃত ভূত। অর্থাৎ তাহারা সকলেই 
পঞ্চভূতের সমষ্টিবিশেষ। ৃ 

অতাত্তবিক কারণরৃষ্টিতে দেখিলে দেখ! যাঁয় যে, আকাশ বায়ুর কারণ, বায়ু তেজের, তেজ 
জলের এবং জলভূত ক্ষিতিভূতের নিমিত্তকারণ। বৈজ্ঞানিক প্রণাঁলীতে তথ্যামুসন্ধান করিলে দেখা 
যার যে, শবতরঙ্গ র্ধ হইলে তাপ উৎপন্ন হয়, তাপ হইতে রূপ, রূপ ( স্থরধ্যালোক ) হইতে সমস্ত 
রাসায়নিক দ্রব্য ( উত্ভিজ্জাদি ) উৎপন্ন হয়, রাসায়নিক দ্রব্যের হুক্ম চূর্ণ ই গন্ধজ্ঞানোৎপাদক। 
শান্ুও বলেন, ( মহাভারত ; মোক্ষধর্থ্ ; ভূগুভারদ্বাজ সংবাদ ;) ভূতসর্গের প্রথমে সর্বব্যাপী শব্ধ 
হইয়াছিল, পরে বায়ু, পরে উষ্ণ তেজ, পরে তরল জল, পরে কঠিন ক্ষিতি হইগ়াছিল। অতএব 
নিনিততদৃষ্টিতে দেখিলে যাহা শব্দগুগক তাহ। হইতে স্পর্শ, স্পর্শগুণক দ্রবা হইতে রূপ ইত্যাদি 
প্রকার ভ্রম দেখ! যায়। এইরূপে গন্ধাধার দ্রব্য শব্দদি পঞ্চ লক্ষণের আধার হয়। রসাধার 
গন্ধব্যতীত চারি লক্ষণের আধার, রূপাধার রূপাঁদি তিনের আধার। স্পর্শীধার ছুইয়ের এবং 
শব্দাধার শব্দের মাত্র আধার | প্রলরকালেও সেইরূপ ক্ষিতি অপে, অপ. তেজে ইত্যাদিরূপে লয় 
হয়। যদি চ এইরূপে ব্যবহারিক ভূতভাব আকাশাদি-ক্রমে উৎপন্ন হয়, তাত্বিক বা! উপাদান-দৃষ্টিতে 
সেরূপ নহে। তাহাতে শব্দ-তন্সাত্র স্থল শব্দের কারণ, স্পর্শ-তন্মাত্র স্থূল স্পর্শের কারণ ইত্যাদি 
ক্রম গ্রাহ। 

ইন্দরিয়জ্ঞানের বা! গ্রহণের দৃষ্টিতে দেখিলে দেখ! বাঁয়, গন্ধজ্ঞান হুম্্ চূর্ণের সম্পর্ক হইতে হয়। 
রসঙ্ঞান তরলিত-দ্রব্যজনিত রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা হয়। উষ্ণতা হইতেই রূপজ্ঞান হয়। অর্থাৎ 
উষ্ণতাবিশেষ ও রূপ সদ! সহভাঁবী * | স্পর্শক্তান বাগ্নবীয় দ্রব্যযোগেই প্রধানত; হয়। আমাদের 
ত্বক বাযুতে নিমজ্জিত ; শীতোষ্করূপ স্পশ্শজ্ঞান সেই বায়্গত তাপ হইতেই প্রধানতঃ হয়। আর 
শবজ্ঞানের সহিত অনাবরণত্ব বা ফাক্ জ্ঞান হয়। এইরূপে কাঠিন্ত-তারল্য-আদি অবস্থার সহিত 
ভূতজ্ঞানের সম্বন্ধ আছে। কাণঠিন্যতারল্যাদি কিন্তু তাপের তারতম্য মাত্র হইতে হয়। তাহারা 
তাত্বিক গুণ নহে। 

অতএব তত্বনৃ্টিতে সাক্ষাৎকার করিলে ভূতসকল কেবল শবময় সতী, স্প্শময় সত! ইত্যাদি 
হয়। ব্যবহারতঃ সেই শব্দাদির সহিত সহভাবী কাঠিগ্ঠাদিও গ্রাহ। সংযমের দ্বারা ভূতজয় করিতে 
হইলে, কাঠিন্যাদি ভাবও তজ্জন্ত গ্রহণ করিতে হয়। 

ক্ষিত্যা্দিভূতের! বিশেষ । তাহারা গন্ধাদি তন্মাত্রের বিশেষ। বিশেষ শব এস্থলে তিন অর্থে 
প্রয়োজিত হইয়ার্ছে। (১ম) .বড়জ-ধষভ, শীত-উষ্ণ, নীল-পীত, মধুর-অন্ন, সুগন্ধ-হরগন্ধ 
আদি শব্ধাদির ঘে ভেদ আছে, তাহাদের নাম বিশেষ। ভূতসকল তাদৃশ বিশে ; তম্মাতর 

* দ্রব্যবিশেষে এই উষ্ণতার তারতম্য হয়। ফস্ফারাস্ অত্যল্প উষ্ণতায় আলোকবান্ হয়, কিন্ত 
তাহাতেও ০%18600-জনিত উঞ্ণত! আছে। হৃর্ষ্ের উঞ্ণতানিত আলোকেই দিবাঁভাগে 
আমাদের সমস্ত রূপজ্ঞান হুয়। 



সাধনপাদ। ১৯ স্ুত্র। ১৪৩ 

তাদৃশ বিশেষশূন্ভ। (২য়) শীস্ত, ঘোর ও মূঢ় এই ভাবত্রয়ও বিশেষ ; শবাদি বিশেষের 
শীন্তাি বিশেষ সহ-ভাবী। ফড়জার্দি বিশেষের জ্ঞান না! থাকিলে বৈষয়িক ন্ুুখ, ছুঃখ ও 
মোহ উত্পর হয় না । (৩য়) ভূতসকল চরম বিকার বলিয়া ( তাহার! অন্ত বিকারের প্রকৃতি নহে 
বলিয়া) বিশেষ । অতএব ভূত সকলের লক্ষণ এইরূপ- যাহা! নানাবিধ শবের গুণী এবং 
সুখাঁদিকর, তাহাই আকাশ; সেইরূপ সুখাদিকর নান। স্পর্শের গুণী বায়ু; তেজাদিরাও সেইরূপ । 

ইহার! পঞ্চ-ভূতস্বরূপ, গ্রাহ্ বিশেষ । ইঙ্জরিরূপ বিশেষ একাদশ সংখ্যক বলিয়া সাধারণতঃ 
গণিত হয়। তাহার! বিবিধ-_বাহ ইন্দ্রিয় ও অন্তরিন্্িয়। বাহোন্দিয়গণ বাহা বিষয়কে বাবহার 
করে। অন্তরিক্রি্ন মন বাহাকরণার্পিত শব্দার্দি ও অন্তরের অন্ুনবজাত স্ুখাদি ও চেষ্টার্দি বিষয় 
লইয়া! ব্যবহার করে। 

বাহেন্দ্রিয় সাধারণতঃ দ্বিবিধ বলিয়। গণিত হয়; যথা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বর্দেন্দিয়। প্রাণ উহাদের 
অন্তর্গত বলিয়! পৃথক্ গণিত হয় ন। বটে, কিন্তু প্রাণও বাহেন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রির সাত্বিক, কর্মের 
রাজন এবং প্রাণ তামন। উহার! প্রত্যেকে পঞ্চ পঞ্চ । জ্ঞানেন্দিয় যথা -শব্দগ্রাহী কর্ণ, শীত ও 
তাপ-রূপ স্পর্শ-গ্রাহী ত্বক, রূপ-গ্রাহী চক্ষু, রস-গ্রাহী রসনা ও গন্ধ-গ্রাহী নাস । কর্েন্থির যথা 
বাক্য-বিষয়৷ বাক্, শিল্প-বিষয় পাঁণি, গমন-বিষয় পাঁদ, মলমুত্র-বিসর্গ-বিষর় পায়ু, প্রজনন-বিষয় 
উপস্থ ্ছ। প্রাণ, উদ্দান, ব্যান, অপান ও সমান ইহারা পঞ্চ প্রাণ। প্রীণের কাধ্য শরীরের 
বাহ্বোপ্তব বোধাংশ ধারণ; উদান-কাঁধ্য ধাতুগত বৌঁধাঁংশ ধারণ ; ব্যানের কাধ্য চালনাংশ ধারণ; 
অপান-কাধ্য সমস্ত শারীরমলের অপনয়নকারী অংশের ধারণ; সমান-কাধ্য সমনয়নকারী অংশের 
ধারণ। ( বিশেষ বিবরণ “সাংখ্যতত্বালোক' ও “সাংখীয় প্রাণতত্তে। দ্রষ্টব্য )। 

অন্তরিন্ধিয় মন। “মনঃ সঙ্কল্লকমিন্দ্িঘম্” অর্থাৎ মন বিধয়ের সঙ্কল্পকারি। সম্যক কল্পন অর্থাৎ 
গ্রহণ, চেষ্ট৷ ও ধারণই সঙ্কল্প। ইচ্ছাপূর্ববক জ্ঞেমাদি বিষয়-ব্যবহারই সন্বল্প। 

পঞ্চ ভূত, দশ বাহোন্ছিয় ও মন, এই যোঁড়শ বিকারই বিশেষ । ইহার! অন্ত বিকারের উপাদান 
নহে। ইহারা শেষ বিকার। 

১৯। (৩) অবিশেষ ষটসংখ্যক। পঞ্চ ভূতের কারণ পঞ্চ তন্মাত্র এবং তন্মা ও ইন্দিয়ের 
কারণ অশ্মিতা। 

তন্সাত্র অর্থে “সেই মাত্র । অর্থাৎ শব্মাত্র ইত্যারদি। যড়জ-খযভাদি-বিশেষশৃন্ট গুক্ম শবমাজ্রই 
শব্দতন্মাত্র । ন্পর্শীদিতন্মাত্রেরাও সেইরূপ। তন্মাত্রের অপর সংজ্ঞ। পরমাণু । পরমাণু অর্থে 
“ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা” নহে, কিন্তু শব্বম্পর্শাদির সক্ষম অবস্থা | যে সুগম অবস্থায় শবম্পর্শাদির “বিশেষ 
নামক ভেদ অন্ডমিত হয়, তাহার নাম তন্মাত্র। পরমাণু শবাঁদি গুণের এরূপ সুঙ্াবস্থা যে তাহার 

* সাধারণতঃ পাঁণির কাধ্য গ্রহণ বলিয়া উক্ত হয়। উহা! সম্পূর্ণ পাণিকারধ্য নহে। তাহাতে 
ত্যাগকেও পাণিকাধ্য বলা বিধেয়। বস্তুত পাণির কাধ্য শিল্প। শাস্ত্র যথা “বিসর্গশিল্পগতযুক্তিকর্ধ 
তেষাং চ কথ্যতে |” বিষুপুরাণ ১ষ ও ২য় অধ্যায়। 

সেইরূপ সাধারণত উপস্থের কার্য আনন্দমাত্র বলিয়া কথিত হয়। উহাও ভ্রাস্তি। আনন 
কাধ্য নহে, কিন্তু বোধবিশেষ। উপস্থ-কাধ্যের সহিত সাধারণত 'আানন্দ সংযুক্ত থাকে বলিয়া, 
প্রক্ূপ কথিত হয়। পরস্ত উপস্থের কার্ধ্য প্রজনন। শান্ত যথ! "প্রজনানন্দয়োঃ শেফো। নিসর্ে 
পাযুরিন্থিয়ম।” মোক্ষধর্থে ২১৯ অঃ। বীজলেক ও প্রসবরূপ কাধ্যই উপস্থের। উহা আনন্দ ও 
পীড়া উভয়-ভাব-যুক্ই হইতে পারে। গৌড়পা্দাচাধ্যও বলেন আনন্দ অর্থে প্রজনন, কারণ 
পুত্র জন্মিলে আনন হয়। 



১৪৪ পাতঞ্জল দর্শন। 

অবয়ব-বিস্তারের স্ফুট জ্ঞান হয় না। বস্ততঃ তাহ কালের ধারাক্রমে জ্ঞাত হয়। যেমন শব 
যখন চতুর্দিক ব্যাপিয়া হয়, তখন তাহ। মহাবয়বশীলী বিয়া বোধ হয়, কিন্ত শব্কে যখন 
কর্ণগত জ্ঞানরূপে কিছু সুক্ম ভাবে ধ্যান কর! যায়, তখন তাহা কালিক ধারাক্রমে জ্ঞাত হয়, 
লেইরূপ। পরমাণু-সাক্ষাৎকারে রূপাদি সমস্ত বিষন্ই সেই প্রকার ইন্দ্রিক্ের ক্রিরার ুস্মভাব- 
স্বরূপে বোধ করিতে হয় বলিয়! ক্রিরার স্যায় কালিক-ধারা-ক্রমে পরমাণু জ্ঞানগোচর হয়। কিঞ্চ 
তাহা মহাবয়বিরূপে অর্থাৎ খণ্য-অবপ্নবিরূপে (যাহার অবরব বিভাগযোগ্য, তংস্বরূপে ) জ্ঞানগোচর 
হয় ন|। যে অবয়ব খণ্ড নহে, তাহার নাম অণু-অবয়ব। তন্মাত্র সেইরূপ অণু-অবয়বশালী 
পদার্থ। অণু.অবয়ব অপেক্ষা ক্ষুদ্র অবরব জ্ঞানগোচর হয় না। সমাহিত চিত্তের দ্বার৷ তাহা 
সাক্ষাৎ করিতে হয়। তদপেক্ষ! সপ্ন বাহ-বিষয় সমাহিত চিত্তেরও গোচর নহে। সাংখ্যের পরমাণু 
অনুমেয় পদার্থ মাত্র নহে, কিন্তু তাহ! সাক্ষাৎকা রযোগ্য বাহাপদার্থ। 

শববগুণক পদার্থ হইতে স্পর্শ, ম্পর্শগুণক পদার্থ হইতে রূপ, রূপগুণক পদার্থ হইতে রস, রস- 
গুণক দ্রব্য হইতে গন্ধ, পূর্বোক্ত এই নিন তন্মাত্রপক্ষে প্রবোজ্য নহে। তন্সাত্রসকল অহংকার 
হইতে হইয়াছে । গন্ধজ্ঞান কণ! যোগে উৎপন্ন হয়, তজ্জন্য গন্ধতন্মাত্রজ্ঞান যাহা! হইতে ভয়, 
তাহাতে রস, রূপ, স্পর্শ এবং শব্মজ্ঞানও হইতে পারে । এইরূপে শষতন্মত্র একলক্ষণ, স্পর্শ দবিলক্ষণ, 
রূপ ত্রিলক্ষণ, রস চতুর্লক্ষণ ও গন্ধতন্মাত্র পঞ্চলক্ষণ বল! যাইতে পারে। স্বরূপতঃ সাক্ষাৎকার- 
কালে কিস্ত এক এক তন্মাত্র স্বকীয় লক্ষণের দ্বারাই সাক্ষাৎকৃত হয়। 

১৯। (৪) অন্মিত।-অস্মির (আঁমির) ভাব অর্থাৎ অভিমাঁন। অস্মিত মর্থে আমিত্ব- 
বুদ্ধিও হয়। এখানে অশ্মিতা অর্থে অভিমান । করণশক্তি সমূহের সহিত চৈতন্যের একাত্মকতাই 
অশ্মিতা, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । সেই হিসাবে বুদ্ধি অস্মিতামাত্র বা চরম অন্মিতা-্বরূপ। 
অশ্মিতামাত্র সর্বস্থলে মহৎ নহে । এখানে উহ! ষড়িন্দিয়ের সাধারণ উপাদানরূপে সাধারণ অন্মিত- 
মাত্র। সর্বেন্দ্িয়ে সাধারণ উপাদানরূপ অভিমান এবং বুদ্ধি উভয়কেই অশ্মিতামাত্র বলা যায়। 
অন্মীতিমাত্র বলিলে মহৎকেই বুঝায় । 

অপর করণের সহিত আত্মার সন্বন্ধভাঁবও অস্মিতা। তাহাতে প্রত্ার হয় যে “আমি শ্রবণ- 
শক্তিমান ইত্যাদি। অতএব করণশক্তির সহিত আমির যোগই অর্থাৎ অভিমানই অন্মিত। হইল। 
বস্ততঃ ইন্দ্রিয় সকল অস্মিতার এক এক প্রকার অবস্থ। মাত্র। বাহ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে ভূতের 
ব্যহনবিশেষরূপে দেখ| ঘাগ্ন। থে আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বার! ভূতগণ ব্যৃহিত হয, তাহাই প্ররুত পক্ষে 
ইন্ছিয়। "নধ্যাত্বশক্তি বস্তত; আমিত্বের ভাববিশেষ বা অভিমান। অভিমান থাকাতেই সমস্ত 
শরীরকে “আমি' বলিয়। প্রত্যয় হয়। জ্ঞানেন্ছির, কর্মেন্দছিয়, প্রাণ ও চিত্ত সেই অভিমানের এক 
এক প্রকার অবস্থা বা বিকার। যেমন চক্ষু-চক্ুর্গত বা চক্ষুঃম্বূপ অভিমান। তাহা রূপনামক 
ক্রিয়ার দ্বার| সক্রিগ্ন হইলে রূপজ্ঞান হয়। রূপজ্ঞান অর্থে রূপের সহিত জ্ঞাতার অবিভক্ত প্রত্যয় 
বা একাত্মবৎ প্রত্যয় । বাহ্ ক্রিরা হইতে চক্ষুরূপ আমিত্বের যে বেকার, তাহা জ্ঞাতাতে আরোপিত 
হওয়াই অন্য কথ্য রূপজ্ঞান। এই জ্ঞাতার এবং জ্ঞেয়ের সন্বন্ধভাঁব অর্থাৎ “আমি রূপজ্ঞানবান্” 
এইরূপ ভাবই অন্মিতা নামক অভিমান। ইন্দিয়ের প্রকৃতি ব। সাধারণ উপাদান এই অশ্মিতানাত্র- 
নামক ষঠ অবিশেষ | 

১৯। (৫) সতামাত্র-আত্ম! “আমি আছি বা আনি-মাত্র এইরূপ ভাব। বুদ্ধিতত্ের বা 
মহতবের গুণ-নিশ্চয়। নিশ্চয় ও সত। অবিনাভাবী। বিষয়নিশ্চরর ও আত্মনিশ্চর উভয়ই বুদ্ধির 
গুণ। তন্মধ্যে আত্মনিশ্চই নিশ্চয়ের শেষ। তজ্জন্ তাহা বুদ্ধির স্বরূপ। বিষয়নিশ্চয় বুদ্ধির 



সদাধিপাদ। ১৯ হুত্র। ১৪৫ 

বিকার বা বিরূপ । অতএব আি আছি বা জগ্ীতিপ্রত্যর বা সভামা-আত্মাই মহতব। এখানে 
অন্মি শব অব্যয় পদ, তাহার অর্থ আমি” । 

প্রথমে “আমি” এইদ্প ভাবমাত্র থাকিলে, তবে “আমি দর্শক (রূপের ), শ্রোতা, সাত গন্তা' 
ইত্যাদি আমিত্বের বিকারভাব হইতে পারে। এই বিকারভাবই অভিমান বা অহংকার । 
অতএব অন্নিতা-মাত্র-স্বরূপ মহত্ত্ব হইতে অহংকার উৎপন্ন হয় বা! মহত্ত্ব অহংকারের কারণ 

এইরূপে আত্মভাবকে বিশ্লেঘ করিলে দেখ! যাঁয় যে, মহৎ সর্ধ প্রথম ব্যক্তভাব ; তাহার 
রঃ অহংকার বা অশ্মিতা ; অশ্মিতার বিকার ইন্দ্রিয়গণ। শবাঁদি তন্মাত্রও অন্মিতার 
বকার। নট 

শব্ধাদির জ্ঞানপ অংশ আমাদের অশ্মিতার বিকার। আর যে বাহু ক্রিয়।. হইতে 
শব্বাদি উৎপন্ন হয়, তাহা বিরাট ব্রহ্মার অন্সিতার বিকার, সুতরাং শব্দাদি উভয়তই অস্মিতা- 
বিকার হইল। 

ভাষ্যকার বলিয়াছেন “মহতের তন্মাত্র ও অন্মিতা-রূপ ছয় অবিশেষ-পরিণাম” । সাংখ্য 
বলেন, মহৎ হইতে অহংকার, অহংকার হইতে পঞ্চতন্নাত্র। কেহ কেহ বলেন, ইহা সাংখ্য 
ও যোগের মতভেদ । উহা যথার্থ নহে। বন্তত ভাষ্যকারের বক্তব্য এই- _লিঙ্গমাত্র ছয় 
অবিশিষ্ট লিঙ্গের কারণ। অবিশেব সকলকে একজাতি করিয়৷ লিঙ্গমাত্রকে তাহাদের কারণ 
বলিয়াছেন। অবিশেষ সকলের মধ্যেও যে কার্যযকারণ-ক্রম আছে, তাঁহা তন্ৃষ্টিতে ভাষ্যকার 
গ্রহণ করেন নাই। গন্ধতন্মীত্রের কারণ একেবারেই মহৎ নহে, কিন্তু পরম্পরাক্রমে মহৎ তাহার 
কারণ। এইরূপে ভাষ্যকার গুণসকলকে একেবারেই ষোড়শ বিকারের কারণ বলিযাছেন। 
গুণসকল কিন্তু মূল কারণ। ১1৪৫ সুত্রের ভাঘ্বে ভাষ্যকার তন্মাত্রের কারণ অহংকার, অহংকারের 
কারণ মহত্ব, এইরূপ ক্রম বলিয়াছেন । 

১৯। (৬) মৃহত্বত্বের কার্ধা ছয় অবিশেষ। মহৎ হইতে অহংকার বা অন্সিতা, অশ্মিত| 
হইতে শব্তন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র ইত্যাদি ক্রমেই মহৎ হইতে অবিশেষ সকল বিকসিত হয় । 

অতএব মহৎ হইতে একেবারেই ছয় অবিশেষ হইয়াছে এ মত যথার্থ নহে; ভাষ্যকারেরও 
তাহ! বক্তব্য নহে। মহাঁন্ আত্মা হইতে অহংকার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তনম্মাত্র এবং প্রত্যেক 
তন্মাত্র হইতে প্রত্যেক ভূত, এই ক্রমই যথার্থ। আকাশ হইতে বাঁযু, বায়ু হইতে তেজ ইত্যাদি 
ক্রম কেবল গম্ধাদিজ্ঞানের সহভাবী কাঠিন্তাদি সম্বন্ধেই খাটে। উহা! নৈমিত্তিক দৃষ্টি, কিন্ত 
তাত্বিক ব! ওপাদানিক দৃষ্টি নহে। শবজ্ঞান কখনও স্পরশজ্ঞানের উপাদান হইতে পারে না, 
তবে শব্দক্রিগ্স়ারপ নিমিত্তের দ্বারা অস্মিতারূপ উপাদান পরিবন্তিত হুইয়। স্পর্শজানরূপে ব্যক্ত 
হইতে পারে। ২1১৯ (২) দ্রষ্টব্য । অতএব সুক্ম শব্দই স্থল শের উপাদান হইতে পারে। তাহার 
জন্য সিদ্ধ হয় যে, শব্দতন্াত্র হইতে আকাশ-ভূত ; স্পর্শতন্মাত্র হইতে বাঘু-ভূত ইত্যাদি। অতএব 
অশ্মিতা হইতে প্রত্যেক তন্মাত্র হইয়াছে এবং প্রত্যেক তন্মাত্র হইতে তাহাদের অগ্ররূপ 
প্রত্যেক ভূত হইয়াছে। 

প্রথম ব্যক্তি যে মহৎ তাহ! হইতে ক্রমশঃ ছয় অবিশেব উৎপন্ন হয়। তাহারা যোড়শ 
বিকাররূপ চরম বিকাশ বা বিবৃদ্ধিকান্ঠ। প্রা্ত হয়। বি্লিয়কালে বিলোমক্রমে মহত্তত্বে উপনীত 
হইয়া অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ ব্যাপারের সম্যক অভাবে যখন মহৎ লীন হয়, তখন 
তাহাতে লীন বিশেষ এবং অবিশেষও মহতের গতি প্রাপ্ত হয়। মহৎ লীন হইলে 
অবস্থার কৌন ব্যাপাররূপ ব্যক্ততা থাকে না। তাই তাহার নীম অব্যক্ত। দেই অলি 
প্রধানের আরও কয়েকটি বিশেষণ ভাঘ্যকার দিয়াছেন। তাহীরা ব্যাখ্যাত হইতেছে । 

৯৯ | 



১৪৩ পাতঞ্জল দর্শন । 

নিঃসতাসত্ত ৮ সত্ব। ও অসত্'হীন। সন্ত! অর্থে সতের ভাব। সমস্ত সৎ বা ব্যক্ত পদার্থ 
পুরুতার্থ-সাধক অতএব সত্য! -, পুরুযার্থক্রিগনা-সাধকত! ৷ আমাদের নিকট সাধারণ অবস্থায় সত্ত। ও 
পুরুতার্থক্রিয়া৷ অবিনাভাবী ৷ অনিঙ্গাবস্থান পুরুবার্থক্রিণ৷ থাকে না বলির প্রধান নিঃদত্ত। আর 
তাহা অভাব পদার্থ নহে বলিয়৷ ( যে হেতু তাহা পুরুতার্থক্রিার শক্তিরূধ কারণ) অসত্তও নহে। 
অতএব তাহ। নিঃসত্াসত্ত। 

নিঃসদসৎ _সৎ বা বিস্তগান, অসৎ ব। অবিগ্যমান, যাঁহু যহদাদির মত সৎ জা অর্থাৎ অর্থ- 
ক্রিগ্াকারী বা! সাক্ষাৎ জ্ঞেয় নহে, এবং মহদাসির করিণ বলিয়া! অবিদ্যমানও নহে, তাহা 
নিঃসদসৎ। সং অর্থক্রিয়াকারী। সত্ব - অর্থক্রিয়ার ভাব। নিঃসতাঁসত্ত এবং নিঃসদসৎ এ 
দুই দিক্ হইতে প্রযুক্ত হইয়াছে। 

নিরসৎ - প্রধানকে কেহ নিতান্ত তুচ্ছ ব৷ অবিদ্যমান পদার্থ মনে না করে তজ্জন্ঠ ভাষ্যকার পুনশ্চ 
নিরসৎ শব্ধ পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। অব্যক্ত প্রধান জ্ঞে্ন বটে, কিন্তু ব্যক্ত মহদাঁদির মত 
সাক্ষাৎ জ্ঞেয় নহে। মহদাদি ক্রিয়ধাণভাঁবে জেয়। আর প্রধান সর্ধক্রিয়ার শক্তিরপে জ্ঞেয়। 
তাহ! অনুমানের দ্বার! জ্ঞেয়। 
অতএব ' প্রধান নিরসৎ বা ভাবপদার্থবিশেষ। অব্যক্ত-যাঁহ! ব্যক্ত ব! সাক্ষাৎকারযোগ্য 

নহে। সমস্ত ব্যক্তি যে অবস্থায় লীন হয, সেই অবস্থার নাম অব্যক্তাবস্থ।। “অব্যক্ং 
যে প্রভবাপ্যয়ম্। সদা পশ্যামাহং লীনং বিজানামি শুণৌমি চ॥৮ (মহাভারত, 
শীস্তিপর্বব )। 

১৯। (৭) প্রক্কৃতি উপাদান হইলেও মহ্দাঁদি ব্যক্তি সকল পুরুঘার্থতার দ্বার! ( পুরুষৌপ- 
দর্শনের দ্বার! ) অভিব্যক্ত হয়। অতএব পুরুবার্থ মহদাঁদি ব্যক্তীবস্থার হেতু বা! নিমিত্তকারণ। কিন্ত 
পুরুযার্থ অব্যক্তাবস্থাহেতু নহে। নিত্য প্রধান আছে বলিয়াই তাহা পুরুষার্থের দ্বারা পরিণাম 
প্রাপ্ত হইয়। মহদাদিরূপে অতিব্যক্ত হয়। মহদাঁদিরা পরিণামক্রমে অনাদি বটে, কিন্তু পুরধা্থের 
সমাপ্তি হইলে প্রত্যস্তমিত হয় বলিক্ন৷ তাহারা অনিত্য। উদীরমান ও লীরনমান সত্ব! বলিয়াও 
তাহার! অনিত্য। 

১৯। (৮) যত প্রকার ব্যক্ত পদার্য আছে, তাহার! সব গুণাত্বক, অতএব গুণত্রয়ের লয় 
কুত্রাপি নাই। অব্যক্ত অবস্থাও গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা। তাহ! ব্যক্ত পদার্থের লয় বটে, কিন্ত 
গুণত্রয়ের লয় নহে। ব্যক্তির উদয়ে ও লয়ে গুণত্র্থও যেন উদিতবৎ ও লীনবৎ প্রতীত হয়; 
কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে গুণত্রয়ের তাহাতে ক্ষপবৃদ্ধি হব না৷ ও হইবার যো নাই। ব্যক্ত না থাঁকিলে 
গুত্রর় অবাক্তভাবে থাকে । এ বিষয়ে ভাষ্যকারের দৃষ্টান্তের অর্থ এই, গো না থাকিলে দেবাদত্ত 
দুর্গত হয়, থাকিলে হয় না। থেমন গোরূপ বাহ্ পদার্থ থাক! ও ন| থাকাই দেবদত্ের অছুর্গততার 
ও ছুঃস্থতার কারণ, কিন্ত দেব্দত্তের শারীরিক রোগা্দি যেমন তাহার কারণ নহে, সেইরূপ ব্যক্তি 
সকলেরই উদর়-ব্য্ গুণত্রয়কে উদ্দিত ও ব্যয়িত হইবার মত করে, কিন্তু প্ররুত পক্ষে মূল কারণ 
ব্রিগুণ উদিত ও লীন হয় না। তাহাদের আর অন্ত কারণ নাই বলিয়া তাহাদের উদ্নয় (" 
হইতে উদ্ভব ) ও নাশ ( শ্বকারণে লয় ) নাই। | 

১৯।. (৯) ক্রমানতিক্রমহেতু -সর্গক্ষম অতিক্রম করা সম্ভব নহে বলিয়া। অব্যক্ত হইতে 
মহাঁন্; মহান্ হইতে অহংকার ; অহঙ্কার হইতে তন্াত্র ও ইন্দ্রিয়; তক্সাব্র হইতে ভূত, এইরূপ 
সর্থত্রম পূর্বের উক্ত হুইয়াছে তাদৃশ ত্রমেই সর্গ হয়, তাহ! বুঝিতে হইবে। পূর্বে ভাষ্যকার ক্রমের 
কথা স্পষ্ট ন৷ বলিয়৷ এখানে তাহ! বলিলেন । 
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বিশেষ সকলের তত্বাস্তর-পরিণাম নাই। শর্গগুণক আকাশ-ভূত অন্ত কোনও তত 
পরিণত হয় না। তত্ব অর্থে সাধারণ উপাদান। যেষন বাস্থ ভৌতিক জগতের সারধাঁরণ 
উপাদান আকাশ, বায়ু ইত্যাদি। তাহারা এক এক জাতীর প্রণাণের দ্বারা প্রমিত হয়। 
স্থল তত্ব বিতর্কান্ুগত সমাধি-রূপ প্রমাণের দ্বারা সম্যক্ প্রমিত হয়। সেই প্রমাণের দ্বারা আঁদীশাদি 
স্ুল ভূত ও শ্রোত্রাদি স্থল ইন্দিয়গণকে আর বিশ্লেধ কর। যায় ন। শবের বা রূপের নান তেদ 
আছে বটে, কিন্তু সমন্তই শব্ধ ও রূপ-লক্ষণের অন্তর্গত, সুতরাং তাহাদের তত্বীস্তর পরিণাম নাঠ। 
সেইন্সপ অনেক প্রাণীতে অনেকপ্রকার ভেদবিশিষ্ট চক্ষু হইতে পারে কিন্তু সমন্তই চক্ষুতব্ব ; তাহাতে 
চক্ষুতত্বের অন্ত তত্বে পরিণাম নাই। এই জন্য বলা হইয়াছে বিশেষের ত্জান্তরপরিণাম নাঁই। 
সুঙ্তর প্রমাণবলে ( বিচারান্ুগত-সমাধিবলে ) বিশেষকে স্বকারণ অবিশেষরপে প্রমিত করা যার । 

ভাব্যম্। ব্যাখ্যাতং দৃশ্তম্, অথ দ্রঃ স্বরূপাবধারণীর্থমিদমারভ্যতে_ 

ড্র্া দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোহপি প্রত্যয়ানুপগ্ঠঃ ॥ ২০ ॥ 

মাত্র ইতি দৃক্শক্তিরেব বিশ্বেণাপরাৃষ্টত্যর্ঘ, স পুরুষো বুঝে; প্রতিসংবেদী, স বুদ্ধেঃ 
চি৬১৭০৪৬৭ ০১ ন তাবৎ সরূপঃ, কম্মাৎ? জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয়ত্বাৎ পরিণামিনী হি 
বুদ্ধিঃ, তন্তাশ্চ বিষয়ো গবাদির্ঘটাদির্ব৷ জ্ঞাতশ্চাজ্ঞাতশ্চেতি পরিণামিত্বং দর্শয়তি, সদাজ্ঞাতবিময়ত্তস্ত 
পুরন্বস্ত অপরিণামিত্বং পরিদীপয্নতি, কম্মাৎ, ন হি বুদ্ধিশ্চ নাম পুরুষবিষয়ন্চ স্তাঁদ্ গৃহীতাহগৃহীতা চ, 
ইতি সিদ্ধং পুরুষস্ত সদাজ্ঞাতবিষযত্বং, ততশ্চাপরিণামিত্বমিতি। 

কিঞ্চ পরার্থা বুদ্ধি: সংহত্যকারিত্বাৎ, স্বার্থ; পুরুষ ইতি, তথা সর্বার্থাধ্যবসায়বত্থাৎ ব্রিগুণা! বুদ্ধিঃ, 
তিুপত্বাদচেতনেতি, গুণাঁনাং তুপত্র্টা পুরুষ ইতি, অতে। ন সরূপঃ। অস্ত্র তহি রিন্পপ ইতি। 
নাত্যন্তং বিরূপঃ, কণ্মাৎ, শুদ্ধোহপ্যসৌ প্রত্যর়ানপন্তো, যতঃ প্রত্যয়ং বৌদ্ধমনুপপ্ততি তমন্ুপহা্- 
ত্দাত্মাংপি তদাত্মক ইব প্রত্যবভালতে। তথাচোক্তম্ “অসরিণামিনী হি ভোক়্শক্তির- 
প্রতিসংক্রমা চ পরিণীমিন্যর্থে প্রতিসংক্রান্তেব তন্বস্তিমনুপততি তন্াম্চ 
প্রাগুচৈভন্টোপগ্রহরূপার। বুক্ধিবৃত্তেরন্ুকারমাত্রতয়! বুদ্ধিবৃত্ত্যবিশিষ্ট। হি 
জ্ঞানবৃত্তিরিত]াখ্যায়তে” ॥ ২০ ॥ 

ভাব্যান্ুবাদ্ঘ_ দৃশ্য ব্যাখ্যাত হইল; অনন্তর দ্রষ্টার স্বরূপাবধারণার্থ এই সুত্র আরস্ত 
হইতেছে__ 

২০। দ্রষ্টা দৃশিমাত্র, শুদ্ধ হইলেও তিনি প্রত্যয়ানুপশ্য ॥ সু 
'দৃশিমাতর ইহার অর্থ “বিশেষণের দ্বারা অপরাহৃষ্ট দৃক্শক্তি (১)। সেই পুরুষ বুদ্ধির 

গ্রতিসংবেদী। তিনি বুদ্ধির সর্প নহেন আর অত্যন্ত বিরূপও নহেন। সরূপ নহেন-_কেন না, 
বুদ্ধি জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয় বলিয়! পরিণানী। বুদ্ধির গবাদি (চেতন) বা ঘটাদি (অচেতন) বিষ, 
( পৃথক্ বর্তমান থাকিয়া বুদ্ধিকে উপর্ক্ত করত ) জাত হয় এবং ( উপরক্ত না করিলে ) অজ্ঞাত হয়। 
জাতাজাতবিষয়তা বুদ্ধির পরিণামিত্ব প্রমাণ করে। আর সদাজ্ঞাতবিমযত্ব পুরুষের অপরিগাধিত্ব 
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পরিরীপিত করে। যেহেতু পুরুষবিষয়া বুদ্ধি কখন গৃহীতা ও অগৃহীত। হয় না ( অর্থাৎ সদাই গৃহীত 

তয়)। এইরূপে পুরুষের সদাজ্ঞাতবিষয়ত্ব সিদ্ধ হয় (২)। অতএব (পুরুষের সদাজ্ঞাতবিষয়ত্ব সিদ্ধ 
হইলে ) তাহ! হইতে পুরুবের অপরিণামিত্ব সিদ্ধ হয়। 

কিঞ্চ বুদ্ধি সংহত্যকারিত্বহেতু পরার্থ, আর পুরুত স্বার্থ (৩)। পরঞ্ণ বুদ্ধি সর্বার্থনিশ্চয়কারিকা 
বলিয়। ব্রিগুণ! এবং ব্রিগুণত্বহেতু অচেতন। পুরুষ গুণ সকলের উপদ্রষ্টা (৪)। এই সকল কারণে 
পুরুষ বুদ্ধির সরূপ ( সমজাতীয়) নহেন। তবেকি বিরূপ? না, অত্যন্ত বিবূপও নহেন (৫)। 
কেন না, শুদ্ধ হইলেও পুরুষ প্রত্যয়ানুপশ্য ; যেহেতু পুরুষ বুদ্ধিসম্তব প্রত্যয়সকলকে অনুদর্শন করেন। 
তাহা অন্ুদর্শন করিয়৷ তদাত্মক না হইয়াও তদাত্বকের ন্যায় প্রত্যবভাসিত হন। তথা ( পঞ্চশিখের 
দ্বারা ) উক্ত হইয়াছে “ভোত্তৃশক্তি ( পুরুষ ) অপরিণামিনী এবং অপ্রতিসংক্রমা (প্রতিসধশরশূন্যা ) 
তাহ! পরিণামী অর্থে ( বুদ্ধিতে ) প্রতিসংক্রান্তের ন্যায় হইয়৷ তাহার (বুদ্ধির ) বৃত্তি সকলের অন্পাতী 
হয়। আর চৈতন্যোপরাগপ্রাপ্ত বুদ্ধিবৃত্তির অন্রকারমাত্রের দ্বার সেই ভোক্ৃশক্তির জ্ঞানম্বরূপ! 
বৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি হইতে অবিশিষ্টা বলিয়া আখ্যাত হয় অথবা চিতির সহিত অবিশিষ্টা বুদধিবৃত্তি জ্ঞানবৃত্তি 
বলিয়া কথিত হয়।” (৬) 

ীক1। ২০। (১) জষ্টা-অবিকারী জ্ঞাতা ; গ্রহীতা -বিকারী জ্ঞাতা? ভ্রষ্টা ও গ্রহীতা 
সদৃশ, কিন্তু এক নহে। দ্রষ্টী সদাই স্বর; গ্রহীতা, জ্ঞানকালে গ্রহীতা, জ্ঞাননিরোধে নহে। 
“আমি প্রষ্টাঁ এইরূপ বুদ্ধিই গ্রহীতা। 

দৃশিমাত্র-_দৃশি অর্থে জ্ঞ ব৷ চিৎ বা শ্ববোধ। বে বোধের জন্য করণের অপেক্ষা নাই, তাহাই 
দুশি। আমি আছি' এরূপ বোধ আমরা অনুভব করিয়। পরে বলি। উহাঁতে করণের 
অপেক্ষা আছে, যেহেতু উহ! বুদ্ধিবিশেষ। কিন্তু আমি” এরূপ ভাবেরও যাহা! মুল, যাহা &ঁ ভাঁবেরও 
পূর্বের থাকে এবং যাহাকে বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করি, তাহা করণসাপেক্ষ নহে। 
শ্রতিও বলেন “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াং” £ “ন হি বিজ্ঞাতু বিজ্ঞাতে বিপরিলোপো বিষ্ভতে 1” 
করণের বিষয় দৃশ্য, করণও দৃশ্য । অতএব যাহা দ্রষ্ট, তাহ! করণের বিষয় নহে। দ্রষ্টার অন্তর্গত 
অর্থাৎ দ্রষ্টার স্বরূপ যে বোধ তাহা স্ৃতরাং স্ববোঁধ। জষ্টা স্বদ্রষ্ট। অর্থাৎ “আমি জ্ঞাতা” এরূপ 
স্ববিষয়ক বুদ্ধির দ্রষ্টা। 

যতক্ষণ দৃশ্য আছে ততক্ষণ পুরুষকে ভাষাতে দ্রষ্ট৷ বলা যায় কিন্তু দৃশ্য লয় হইলে তখনও তাহাকে 
কিরূপে দ্রষ্টা বলা যায়-_এই শঙ্কা হইতে পারে। তদুত্তরে বক্তব্য পপ্র্টা এই ভাষ ব্যবহার না করিলেও 
কোন ক্ষতি নাই, তখন “চিতিশক্তি” “ঠতন্ত” এইরূপ শব ব্যবহাধ্য। আর, “দ্রষ্টা'-শব্ব ব্যবহার 
করিলে তখন চিততশীস্তির দ্রষ্টা বলিতে হইবে৷ এইরূপ ভাষ! ব্যবহারের জন্ঠ প্ররুত পদার্থের কোন 
অন্যথা হয় না ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। 

চিৎ দরষ্টার ধর্ম নহে। কারণ, ধর্ম ও ধর্মীল্দৃশ্য, জ্ঞাতাজ্ঞাত-ভাঁববিশেষ। চিৎও যাহা 
রষ্টাও তাহা এ রষ্টাকে চিন্দ্রপ বলা হয়। 

দৃশিমাত্র এই পদের “মাত্র” শব্দের দারা সমস্ত বিশেষণশূত্তত্ব ব! ধর্ম-শূন্যত্ব বুঝায়। অর্থাৎ সর্ব- 
বিশেষণ-শূন্য যে বেঁধি তাহাই ভ্ষ্টা। (সাং দে নিব ৯ হইতে পারে তবে 
চিতি শক্তিকে “অনস্তা, অপ্রতিসংক্রমা” প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত কর! হয় কেন? 

বস্ত্রতঃ “অনন্ত বিশেষণ বা! ধর্মম নহে, কিন্ত ধর্মমবিশেষের অভাঁব। 'অপ্রতিসংক্রমা'ও সেইরূপ । 
সাস্তাদি ব্যাপী ও প্রধান প্রধান যে বিশেষণ, তাহাদের সকলের অভাব উল্লেখ করিয়া “সর্ধধন্মাভাব 
যে কি, তাহা প্রন্ষুট করা হয়। অন্তবতা, বিকারশীলতা প্রভৃতি দৃশ্যের সাধারণ ধর্ম সকল নিষেধ 
করিয়া ত্রষ্টাকে লক্ষিত করা হ্য়। 



সাঁধনপাঁদ | ২০ চুত্র। ১৪৯ 

৩ এই বাক্যের অর্থ পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ১1৭ সুত্রে (৫) 
| জ্রষ্টব্য। 

২০। (২) বুদ্ধি হইতে পুরুষের ভেদ যে যে ভেদক লক্ষণে বিজ্ঞাত হওয়। যায়, তাছা ভাদ্যকার 
বলিয়াছেন। তাহার যথা-_( ক ) বুদ্ধি পরিণামী, পুরুষ অপরিণামী ; (খ) বুদ্ধি ্রার্ধ পুরুষ 
স্বার্থ ; ( গ) বুদ্ধি অচেতন, পুক্রুষ চেতন বা! চিন্রুপ। 

এইরূপে পুরুষের ও বুদ্ধির ভিন্নতা জান। যাঁর়। তাহারা ভিন্ন হইলেও তাহাদের কিছু সাদৃশ্য 
আছে। অবিবেকবশতঃ বুদ্ধি ও পুরুষের একত্-খ্যাতিই নেই সাদৃশ্য ; অর্থাৎ অবিবেকধশতঃ 
পুরুষ বুদ্ধির মত ও বুদ্ধি পুরুষের মত গ্রতীত হয়। 

বে যে যুক্তির দ্বারা! বুদ্ধি ও পুরুষের সারূপ্য ও ভেদ আবিষ্কৃত হয়, ভাঁষ্যোক্ত সেই যুক্তি সকল 
বিশদ করা যাইতেছে । বুদ্ধির বিষয় জ্ঞাতীজ্ঞাত, তাই বুদ্ধি পরিণামী; আর পুরুষের বিষয় 
সদাজ্ঞাত, তাই পুরুষ অপরিণামী। ইহা প্রথম যুক্তি 

বুদ্ধির বিষয় গোঘটাঁদি * জ্ঞাত হয় এবং অজ্ঞাত হয়। গো যখন বুদ্ধিতে প্রকাশিত হইয়া 
স্থিত হয়, তখন গো-বিষয়াকারা হয়, তাহাই পরে ঘটাদি-আকারা হয়। 

ফলে পুরুষকে নিষয় করিয়! যে পুরুষের মত বুদ্ধিবৃত্তি হয় তাহার লক্ষণ সদাজাতৃত্ব। পুরুষ- 
বিষয়া-পুরুষ বিষয় যাহার । অথবা! “পুরুষং বিষিত্য উৎপন্ন” এব্সপ অর্থও হয়। পুরুষবিষয়া বুদ্ধি 
বা গ্রহীতা সদাই 'জ্ঞাতা' বলিয়া বোৌধ হয় আর শবাদিবিষয় বুদ্ধি তাহা হয় ন|, কিন্তু জ্ঞাত ও 
অজ্ঞাত বলিয়া বোধ হয়। বুদ্ধিকে পুরুষ বিষয় করিলে বা প্রকাশ করিলে বুদ্ধিও পুরুষকে বিষয় 
করে অর্থাৎ নিজের প্রকাশের মূলীভূত দ্রষ্টাকে 'দ্রষ্টীহং” বলিয়। জানে । অতএব পুরুষের বিষয় 
বুদ্ধি ও বুদ্ধির বিষয় পুরুষ এই ছুই কথ। প্রায় এক। 

২ক্ষেপতঃ বুদ্ধির বিষয় বা! বুদ্ধিপ্রকাশ্য শব্দাদি একবার জ্ঞাত ও পরে অজ্ঞাত হওয়াতে শব- 
বুদ্ধি পরে অ-শব-বুদ্ধি অর্থাৎ অন্য বুদ্ধি হইগ়। যাওয়াতে বুদ্ধির পরিণাম সুচিত করে। আর 
পুরুষ-বিষয় বা! পুরুষ-প্রকাণ্ঠ যে বুদ্ধি ( জ্ঞাতাহং বুদ্ধি ) তাহা একবার 'জ্ঞাতাহং ও পরে “অজ্ঞাতাহং 
এরূপ হয় ন|, বুদ্ধি থাঁকিলেই তাঁহ। 'জ্ঞাতাহং হইবেই হইবে । 'অজ্ঞাতাহং” বুদ্ধি অলীক অকল্পনীয় 
পদার্থ। অতএব পুরুষের প্রকাশ সদাই প্রকাশ, কদাপি অপ্রকাশ ( বা অজ্ঞাত ) নহে বলিয়া 
তাহা অপরিণামী প্রকাশ। বুদ্ধি না থাকিলে ব! লীন হইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না| তাহাও 
বুদ্ধিরই পরিণাম, প্রকাশকের তাহাতে কিছু আসে যাঁয় ন|। স্বকীয় ক্রিয়া-শক্তির দ্বারা বুদ্ধি 
প্রকাঁশকের নিকট প্রকাশিত হয়। তাহা না! হইলে প্রকাঁশকের কিছু হয় না বুদ্ধিই অপ্রকাশিত 
হয় মাত্র । 
বিষয়াকারা বুদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়রূ্প হয়, কিন্তু পুরুষাকারা বুদ্ধি কেবল 'ভ্ঞাতাঁহং” এইরূপই 

হয়, কখনও অজ্ঞাতা হয় না, তাই তল্লক্ষিত প্রকৃত জ্ঞাত| নির্বিকার । " 
“আমি জ্ঞাতা” এই ভাবই পুরুষবিষয়। বুদ্ধি। উহাকে যদি অজ্ঞাত দেখাইতে ( এমন কি 

কল্পনাও করিতে ) পারিতে তবে এ বুদ্ধির বিষয় যে পুরুষ তাহা জ্ঞাত৷ ও অজ্জাত। বা পরিগামী হইত । 
“আমি এরূপ ভাব ব্যবসায়িক গ্রহীতা, আমি ছিলাম ও থাকিব ইহা! আম্ুব্যবসারিক গ্রন্ীতা। 

গ্থৃতি ইচ্ছাদি অনুব্যবসায়মূলক ভাব। অন্ুব্যবসায় বা £€18০001) 168৩০৫০1 ব্যতীত হইতে 

পারে না, জানের জন্য যে জ-ন্বরূপ 7৩1০০: বা প্রতিফলক, তাহার নাম প্রতিসংবেদী। প্রতি- 

* “গবাদির্ঘটাদির্ব” এই ভাষ্যের “গো শবকে বিজ্ঞান ভিক্ষু শব্ধবাচী বলির়াছেন। অর্থাৎ গো 
শবের অর্থ যাহা মনে থাঁকে, ভাহাই ধরিতে হইবে, বাহ্ এক গরু ধরিতে হইবে না। 



১৫৪ পাঁতর্জল দশন। 

সংবেদী ব্যতীত কোন জ্ঞানই কল্পনীয় নহে। কারণ, সব জ্ঞানই প্রতিসংবেগ্ত। অতএব বুদ্ধির 
গ্রতিসংবেদী যে পুরুষ, তথ্বিষয় যে গ্রহীতা, সেই গ্রহীতার দ্বারা অগৃহীত অথচ কোন জ্ঞান যষ্ঠ 
বাহা ইন্দ্িয়ের অর্থের অপেক্ষা ও অকল্পনীয় । গ্রহীতা সদাজ্ঞাত বলিল গ্রহীতার যাহা দ্রষ্টা, তাহা 
অপরিণামী জ্ঞ-্বরূপ। নচেৎ অজ্ঞাত গ্রহীত৷ ব| অজ্ঞাত আমি বোধ এইরূপ অকল্পনীয় কল্পন! 
আসে। অর্থাৎ 'জ্ঞানের গ্রহীতা আমি এরূপ প্রত্যপ় যখন অজ্ঞাত হওয়া সম্ভব নহে, তখন 
তাহ! সদাজ্ঞাত। সদাড্ঞাত বিষয়ের যাহা জ্ঞাতা, তাহাও সদাজ্ঞাতা। সদাই যদি জ্ঞাতা হয় 
কখনও যদি অক্ঞাতা না হয়, তবে সে পদার্থ অপরিণামী জ্ঞ-স্বরূপ। 

উদ্দাহরণতঃ “আমিকে আমি জানি' ইহাতে “আমিই দ্রষ্টা এবং 'আমিকে অর্থাৎ “আমির 
সমস্ত অচেতন অংশ বুদ্ধি। নীলাদি বিষয় জ্ঞান “আমিকে আমি জানি” এরূপ ভাবের অবকাশ 
মাত্র। নীলকে যদি সমাধিবলে সুক্ষরূপে দেখ। যাঁয়, তবে তাহা নীল থাকে না, কিস্ত রূপমাত্র 
পরমাণুস্বরূপ হয়, তাহাঁও হুক্ষমতররূপে দেখিতে দেখিতে অব্যক্তে পধ্যবসিত হয়। ১1৪৪ হর্ন 
(৩) টীক। ড্র্টব্য। অতএব বিষর-জ্ঞাঁন আপেক্ষিক সত্যঙ্ঞান। তাহাকে অব্যক্ত বা সমান তিন 
গুণ রূপে জানাই সম্যক্ জ্ঞান, আর তখন যে দ্রষ্টার ন্বরূপে অবস্থান, হয়, তাহা জানিয়া, ড্রষ্ট 
যে স্বরূপ দ্রষ্টা তাহা জানাই দ্রষ্বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান । 

শাস্ত্োক্ত, “পশ্তেদাত্মানমাত্মনি' এই বাক্যের এক আত্ম। বুদ্ধি, এক আত্ম! পুরুষ । অনাদি- 
সিদ্ধ পুরুষ ও প্রকৃতি থাকাতেই এই স্বতঃসিদ্ধ দ্রষটদৃশ্তভাব আছে। শুদ্ধ চিৎ বা শুদ্ধ অচিৎ 
হইতে ভ্রষটৃ্তভাবের ব্যাখ্যা সঙ্গত হইবার নহে। 

এই স্থলের ভাষ্যটি অতীব ছুরূহ, তাই এত কথ! বলিতে হইল। টীকাকারদের সকলের ব্যাধ্য 
সম্যক্ গৃহীত হয় নাই। 

২০। (৩) বুদ্ধি ও পুরুষের বৈরূপ্যের দ্বিতীর হেতু যথা-বুদ্ধি সংহত্যকারিত্বহেতু পরার্থ আর 
পুরুষ স্বার্থ। যে ক্রিয়া অনেক প্রকার শক্তির মিলনের ফল, তাহা তন্মধ্যঙ কোন শক্তির ব 
তাহাদের সমবায়ের অর্থে হয় না। যাহাদ্বার! বহুশক্তি সমবেত হইয়া এক ক্রিয়ারূপ ফল উৎপাদন 
করে, তাহা সেই সেই প্রয়োজকের অর্থভূত। বুদ্ধি ইন্দরিয়াদি নাঁনাশক্তির সহাঁয়ে স্ুথছুঃখ ফল 
উৎপাদন করে। অতএব সে ফলের তোক্তা বা! চরম জ্ঞাতা বুদ্ধযার্দি নহে, কিন্তু তদতিরিক্ত 
পুরুষ। অতএব বুদ্ধি পরার্থ বা পরের বিষয় এবং পুরুষ স্বার্থ বা বিষয়ী। এই যুক্তি চতুর্থ পাদে 
সম্ক্ ব্যাখ্যাত হইবে। 

২০। (৪) এ বিষয়ের তৃতীর যুক্তি_ বুদ্ধি অচেতন, পুরুষ চেতন বা চিদ্রপ। বুদ্ধি পরিণাণী; 
যাহা পরিণামী, তাহাতে ক্রিয়া, প্রকাশ ও অপ্রকাশ ( অর্থাৎ ব্রিগুণ ) থাকে। ব্রিগুণ দৃশ্তের উপাদান, 
আর দৃশ্য অচেতনের সমার্থক। অতএব বুদ্ধি ব্রিগুণ, সুতরাং অচেতন। পুরুষ ত্রিগুণাতীত 
দরষ্টা, স্বুতরাং চেতন । রা ও দৃশ্য বা চেতন ও অচেতন ছাড়া আর কিছু পদার্থ নাই। অতএব 
যাহা দৃশ্য নহে, তাহা! চেতন ( এখানে চেতন অর্থে চৈতন্তঘুক্ত নহে, কিন্তু চিন্রুপ ) আর ধাহা৷ দ্রষটা 
নহে, তাহা অচেতন। প্রকাশশীল অধ্যবসায়ধর্মক বা নিশ্চধ্মক বলিয়! বুদ্ধি ত্রিগুণা। কারণ 
প্রকাশশীলত! সতের" ধর্ম, আর যেখানে সত্ব, সেখানেই রজ ও তম। ব্রিগুণাত্মক বলিয়া বুদ্ধি 
অচেতন। 

২০ | -(৫) পুরুষ বুদ্ধির সদৃশ নহেন, তাহা সিদ্ধ হইল। কিঞ্চ তিনি বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিরূপ 
নহেন, কারণ তিনি শুদ্ধ হইলেও অর্থাৎ বুদ্ধির অতিরিক্ত হইলেও বৌদ্ধ প্রত্যয় বা বুদ্ধিবৃত্তিকে 
উপদর্শন করেন। উপদৃষ্ট বুন্ধিবৃত্তির নাম জ্ঞান বা আত্মানাত্-বোধ। জ্ঞানের পরিণামী 
অংশ বা উপাদান এবং পুরুবোপদৃষ্টিরপ হেতু জ্ঞানকালে অভিক্নরূপে অবভাত হুয়। নিরতই 



সাঁধনপাঁদ। ২১ সুত্র! ১৫১ 

জ্ঞানের প্রবাহ চলিতেছে। তাই পুরুষ ও জ্ঞানরূপ বুদ্ধির অভেদ-প্রত্যয়-রূপ ভ্রার্তিও নিয়ত 
চলিতেছে। 

প্রশ্ন হইবে, বুদ্ধি ও পুরুষের অভেদ কাহার প্রতীত হয়। উত্তর-__“আমি'র বা অহংবুদ্ধির ক! 
গ্রহীতার। কোন্ বৃত্তির দ্বারা তাহ! অবভাত হয়? উত্তর- ভ্রান্ত জ্ঞান ও তজ্জনিত ভ্রান্তসংস্থরমূলিকা 
্থৃতির দ্বারা। অর্থাৎ সাধারণ সমস্ত জ্ঞানই ভ্রান্তি; যখন তাদৃশ বুদ্ধিপুরুষের অভেদরপ ভ্রান্ত জ্ঞান 
থাকে, তখনই বোঁধ হয় “আমি জানিলাম' । অতএব “আমি জানিলাম' এই ভাবই বুদ্ধিপুরুষের এবত্ৃ- 
্ান্তি। আর সেই ত্রাস্তির অনুরূপ সংস্কার হইতে ত্রান্তস্বতির প্রবাহ চলিতে থাকে বলিয়৷ সাধারণ 
অবস্থায় বুদ্ধি-পুরুষের পৃথক বোধ হয় ন!। , বিবেকখ্যাতি হইলে সুতরাং “আগ জানিলাম' এই 
বোধ ক্রমশঃ নিবৃত্ত হয়, এবং খ্যাতিসংস্কারের দ্বার! নিবৃত্তি উপচীয়মান হইয়া বিজ্ঞানের বা 
চিত্তবৃত্তির সম্যক নিরোধ হয়। 

“আমি নীল জানিলাম' ইহ। এক বিজ্ঞান। তন্মধ্যে নীল এই দৃশ্য ভাব অচেতন আর চৈতন্য 
আমি" লক্ষিত বিজ্ঞাতার মধ্যে আছে। তাহাতেই অচেতন নীল" পদার্থ বিজ্ঞাত হয়। দ্রষ্টার 
সবার! এইরূপে নীলপপ্রত্যয়ের প্রকাশভাবই প্রত্যয়ান্পশ্যত। | নীল জ্ঞান এবং পুরুষের প্রত্যয়ানুপশ্যতা 
অবিনাভাবী। জ্ঞানে ঝ| বুদ্ধিবৃত্তিতে এই প্রত্য়ান্ুপশ্যতারূপ সহভাবী হেতু থাকে বলিয়৷ তাহা 
পুরুষের কথঞ্চিৎ সরূপ বা সদৃশ । অর্থা অচেতন নীলাদি জ্ঞান সচেতন ( চৈতন্ত-যুক্ত ) হয় 
বলিয়াই তাহারা চিদ্রপ পুরুষের কতক সদৃশ । 

২০। (৬) প্রতিসংক্রম  প্রতিসঞ্চার। অপরিণামী হইলেই তাহা প্রতিসধরশূন্ত হইবে। 
অপরিণামিত্বের দ্বারা অবস্থাস্তরশূন্যতা! এবং অপ্রতিসংক্রমত্তের ছারা! গতিশৃন্ঠত! (কাধ্যের মধ্যে না 
আস!) স্চিত হইয়াছে। প্ররত্যননান্থপশ্যতা হইতে অর্থাৎ পরিণামী বৃত্িসমূহকে প্রকাশ করাতে, 
চিতি শক্তি পরিণামীর মত ও প্রতিসংক্রান্তবৎ বোধ হয়। চৈতন্োপরাগপ্রাণ্ত অর্থাৎ চিতপ্রকাশিত 
বুদ্িবৃত্তির অন্ুকার বা অন্ুপশ্যতার দ্বারা জ্ঞ-ন্বরূপ চিদ্ধত্তি ও জানন-স্বরূপ বুদ্ধিবৃত্তি অবিশিষ্ট 
বা অভিন্নবৎ প্রতীত হয়। ৪1২২ (১) দ্রষ্টব্য। 

তদর্থ এব দৃণ্তন্াত্বা ॥ ২১ ॥ 
ভাব্যম্। দৃশিরপন্ত পুরুষন্ত কর্ধরূপতামাপন্নং দৃশ্তমিতি তদর্থ এব দৃত্ন্তাত্ম! ম্বরূপং 

তবতীত্ার্থঃ। তৎস্বরূপং তু পররূপেণ প্রতিলন্বাত্বকং ভোগাপবর্গীর্ঘতায়াং ককতাগ্জাং পুরুষেণ ন 
ৃশ্তত ইতি। ম্বরূপহানাদস্ত নাশ; প্রাপ্ত নতু বিনশ্যতি ॥ ২১ ॥ 

২১। পুরুষের অর্থ ই দৃত্তের আত্মা বা স্বরূপ ॥ থু 
ভাব্যাগুবাদ-_দৃশ্ দৃশিরপ পুরুষের কর্মন্বরূপতাপন্ন (১), তজ্জন্য তাহার ( পুরুষের ) অর্থ ই 

দৃশ্তের আত্ম! অর্থাৎ ম্বর্ূপ। সেই দৃশ্তম্বরূপ পররূপের ছার! প্রতিলন্বস্বভাঁব (২)। ভোঁগাপবর্থ 
নিষ্পন্ন হইলে পুরুষ আর তাহ! দর্শন করেন ন|; সুতরাং তথন স্বরূপ ( পুকুযার্থ )-হানি-হেতু তাহ! 
নাশপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিনাশ ( অত্যন্তোচ্ছেদ ) প্রাপ্ত হয় ন!। 

টাকা । ২১। (১) কর্মস্বরূপতা-ভোগ্যতা। দৃশ্ত্ব আর পুরুষতোগ্যত্ব মূলতঃ একার্থক। 
ভোগ্য-অর্থ। দুতরাং পুরুষদৃগ্ত লপুরুষার্থ। অতএব পুরুষের অর্থই দৃশ্যের শ্বরূপ। নীলা 
জান, ভুখাদি বেদনা, ইচ্ছাদি ক্রিয়া সমন্তই পুরুষার্থ। দৃহা এবং পুরুষার্থ অবিকল এক ভাঁব। 
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২১। (২) জানরপ দৃপ্ত জ্ঞাত্রূপ ভ্রষ্টার অপেক্ষাতেই সংবিদিত। যেহেতু সংবিদিত 
ভাবই দৃশ্যতা স্বরূপ, তখন ব্যক্ত দৃশ্ত পর বা পুরুষের স্বরূপের দ্বারাই প্রতিলন্ধ হয়। অন্ত কথার 
পুরুষের ভোগ্যতাই যখন দৃশ্যন্বরূপ, তখন পুরুষের অপেক্ষাতেই দৃষ্ত ব্যক্তরূপে লন্ধসতাক। ভোগ্যতা 
ন| থাকিলে দৃশ্ত নাঁশ হয; কিন্তু অভাব প্রাপ্ত হয় না। তাহা তখন অব্যক্তত। প্রীপ্ত হইয়া 
থাকে। 

দৃশ্তের এক ব্যক্তি অব্যক্তত। প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অন্ঠান্ট ব্যক্তি অগ্য পুরুষের দৃহ থাকে বলিয়াও 
দৃশ্তের অভাব নাই। 

দৃশ্ত কিরূপে পর রূপের দ্বারা প্রতিলন্ধ হয়, তথ্বিষয়ে পাঠক পূর্বোক্ত সথধ্য ও তছুপরিস্থ অস্বচ্ছ 
দ্রব্যের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিবেন। ২1১৭ (২) টীকা । 

পুরুষের বা দষ্টার অর্থই দৃষ্ঠের সবরূ্প। “অর্থ” মানে “প্রয়োজন, বুঝিয়া সাধারণত লোকে 
পুরুষকে এক প্রগ্নোজনবান্ বা প্রয়োজনসিন্ধির ইচ্ছু সত্ব মনে করে ও সাংখটীন্ দর্শনকে বিপর্যস্ত 
করে। সাংখ্যকারিকাঁতে কয়েকটি উপম| দেওয়া আছে তাহার তাৎপর্য ও উপমা-মাত্রত্ব না বুবিয়া 
ও সর্বাংশগ্রহণরূপ দোষ করিয়া ধীবপ ভ্রান্তধারণ! প্রচলিত হইয়াছে । 

অর্থ, মাঁনে “বিষয়, কিন্তু প্রয়োজন” নহে । পুরুষ বিষয়ী আর বুদ্ধি তাহার বিষয় বা প্রকাস্ত। 
সাধারণত প্রকাশক অর্থে “যে প্রকাশ করে এরূপ বুঝাঁয়। প্রকাশ কর! রূপ ক্রিয়ার কর্তা 

গ্রকাশক-_এরূপ কথ! সত্য বটে, কিন্তু এরূপ ক্রিরা আমর! অনেক স্থলে ভাষার দ্বারা কল্পনা 
করি মাত্র। 'প্রকাশ্য, প্রকাশকের দ্বারা প্রকাশিত হয়'_এরূপ বলিলে বুঝার প্রকাশকের ক্রিয়া 
নাই। অতএব সর্বস্থলে প্রকাশক যে ক্রিয়াবান্ তাহা নহে। নিক্ষিয় দ্রব্কে ভাষার দ্বার 
( ব্যাকরণের প্রত্যয়বিশেষের দ্বারা ) আমর! সক্রিয় করি। নিষ্কিয় পুরুষকেও সেইরূপ করি। 
আমিত্বের পশ্চাতে স্বপ্রকাশ পুরুষ আছে বলিয়া! “আমি স্বপ্রকাশয়িতা' বা “নিজের জ্ঞাত' ইত্যাকার 
প্রকাশন-রূপ ক্রিগা 'আমি' করিয়া থাকে। তাহাতে পুরুষকে সেই ক্রিয়ার কর্তা মনে করিয়া 
তাহাকে প্রকাশক বা প্রকাশকর্তা বলি। বস্তত প্রকাশ হওয়া রূপ ক্রিয়া আমিত্বেই থাকে। 
পুরুষের সানলিধ্যহেতু তাহ! ঘটে বলিয়াই পুরুষকে প্রকাশকর্তা বলা যায়। 
ভোগ ও অপবর্ণ বা বিবেক এই ছুই প্রকার অর্থই বুদ্ধি মাত্র। বুদ্ধি শুদ্ধ ত্রিগুণের দ্বার হয় 

না, কিন্ত একত্বরূপ সাক্ষী দ্রষ্টার যোগে ত্রিগুণের পরিণামই বুদ্ধি। বুদ্ধি বিষয় বলিয়! বুদ্ধি যাহার 
সত্তায় প্রকাশিত হয় তাহাকে বিষদী বা! বিষয়ের প্রকাশক বলা হয়। “বিষয়ের প্রকাশক এই 
বাক্যে বিষয়ের এই সম্বন্ধ কারকযুক্ত পদ্দ যে প্রকাশক” এই কর্তৃকারকযুক্ত পদের সহিত লাগাই 
তাহ৷ আমাদের ভাষার জন্য মাত্র। প্রকৃত পদার্থের সক্রিয়ত| উহার দ্বার! হয় ন|। “পুরুষের অর্থ' 
এইবপ সন্বন্ধবাঁচক বাঁক্যেও তজ্জন্য কিছু ক্রিয়৷ বুঝায় না। 
তোগ ও অপবর্গ যদি বিষয় বা প্রকাশ্য হ তবে তাঁহ! কাহার প্রকাশ্য বিষয় হইবে বা বিষযী 

কাহাকে বলিতে হইবে? ইহার উত্তরে বলিতে হইবে-_দ্রষ্টা পুরুষকে । এই প্রকারে ভোগ ও 
অপবর্ণরূপে বিবত্ব বা অর্থভূত হওয়াই দৃশ্যের শ্বরূপ। 



সাধনপার্দ। ২২ সুত্র। ১৫৩ 

কন্মাৎ1__ 
কুতার্থং প্রতি ন৪মপ্যন৪ং তদন্যমাধারণত্বাৎ ॥ ২২ & 

ভাব্যম্্। কৃভার্থমেকং পুরুষং প্রতি দৃশ্যং নষ্টমপি নাশং প্রাপ্তমপি অনষ্ং তদ্, পু 
বসাধারণত্বাৎ। কুশলং পুরুবং প্রতি নাশং প্রাপুনপ্যকুশলান্ পুক্রধান্ প্রত্যকতার্থমিতি। তেধাং 
দৃশেঃ কর্ম্মবিষয়তামাপন্নং লভতে এব পররূপেণাত্মরূপমিতি, অতশ্চ দৃগ্দর্শনশক্যোনিত্যত্বাদনাদিং 
সংযোগে! ব্যাখ্যাত ইতি, তথাচোক্তং-“ধর্্িণ মনা দ্বিসংযো গাদ্ধপ্ধমভ্রাণামপ্যনাকিঃ 
সংযোগ” ইতি ॥২২॥ 

২২। কেন, (বিনষ্ট হয় ন!)?-_“কৃতার্থের নিকট তাহা নষ্ট হইলেও অন্যসাধারণত্বহেতু তাহ৷ 
অনষ্ট থাকে” ॥ নু 

ভাষ্যান্ুবাদ্__কৃতার্থ এক পুরুষের প্রতি দৃশ্য নষ্ট বা নাশগ্রাণ্ড হইলেও তাহা অগ্ঠসাঁধা- 
র্ণত্বহেতু অনষ্ট। কুশল পুকবের প্রতি নাশ প্রাপ্ত হইলেও অকুশল পুরুষের নিকট দৃশ্য অকুতার্থ। 
তাহাদের নিকট দৃশ্য দৃশিশক্তির কন্মবিষয়ত। ( ভোগ্যত। ) প্রাপ্ত হইয়া পররূপের দ্বার! নিজরূপে 
প্রতিলন্ধ হয়। অতএব দৃক ও দর্শন-শক্তির নিত্যত্বহেতু সংযোগ অনার্দি বলিয়া ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে । তথা উক্ত হইয়াছে প্ধন্মী সকলের সংযোগ অনাদি বলিয়া ধর্মমাত্র সকলেরও সংযোগ 
অনাদি” । (১) 

টাকা । ২২। (১) বিবেকখ্যাতির দ্বারা কৃতার্থ পুরুষের দৃশ্য নষ্ট হইলেও অন্ত পুরুষের 
থাকে বলিয়। দৃশ্য অনষ্ট। আজও যেমন দৃশ্য অনষ্ট, সর্ধব কালেই সেইরূপ দৃশ্য অনষ্ট ছিল ও 
থাকিবে। সাংখ্যস্থত্র খাঁ _ইদানীমিব সর্বত্র নাত্যস্তোচ্ছেদঃ | যর্দি বল, ক্রমশঃ সব পুরুষের বিবেক- 
খ্যাতি হইলে ত দৃশ্য বিনষ্ট হইবে। না, তাহার সম্ভাবনা নাই; কারণ, পুরুষসংখ্য/ অনন্ত। 
অসংখ্যের কখনও শেষ হয় না। অসংখ্য + অসংখ্য-অসংখ্য। ইহাই অসংখ্যের তন্ব। শ্রুতিও 
বলেন, পপূর্ণন্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাঁবশিষ্যতে ।” এই হেতু দৃশ্য সব' কালেই ছিল ও থাঁকিবে। 
যে পুরুষ অকুশল, তিনি এ কারণে অনাদি দৃশ্যের সহিত অনাদি-সন্বন্ধ-যুক্ত। এরূপ হইতে 
পারে না! যে, পূর্বে দৃশ্যসংযোগ ছিল না, কিন্ত কোনও বিশেষ কালে তাহা ঘটিয়াছে। কারণ, 
তাহা হুইলে দৃশ্যসংযোগ হইবার হেতু কোথা! হইতে আমিবে। গ্রে ব্যাখ্যাত হইবে যে সং- 
যোগের হেতু অবিষ্! বা মিথ্যাজ্ঞান। মিথ্যাজ্ঞানই মিথ্যাজ্ঞানকে প্রসব করে। সুতরাং মিথ্যা 
জ্ঞানের পরম্পরা অনাদি। এ বিষগ উদ্ধত পঞ্চশিখাচাধ্যের ত্র অতি যুক্ততমভাবে বিবৃত 
হইয়াছে । ধর্মী সকল তিন গুণ। তাহাদের পুরুষের সহিত অনাদি কাল হইতে সংযোগ 
আছে বলিয়া, গুণধর্ম যে বুদ্ধযার্দি করণ ও শবাদি বিষয় তাহাদের সহিতও পুরুষের অনাদি 
সংযোগ। 

পুরুষের বন্ুত্ব ও প্রধানের একত্ব এই সুত্রে উক্ত হইয্াছে। তত্ধিষয়ে বাচস্পতি মিশ্র বলেন-_ 
“প্রধানের মত পুরুষ এক নহেন। পুরুষের নানাত্ব, জন্মনরণ, স্ুখহঃখোপতভোগ, মুক্তি, সংসার 
এইসব ব্যবস্থা হইতে (অর্থাৎ যুগপৎ ওঁ সকল ব্ছস্তানের জ্ঞাতা বহুজ্ঞাত৷ হইবে এরখ কল্পনা 
যুক্তিযুক্ত হওয়াতে )-__-পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হয়| যে সব একত্বজ্ঞাপক শ্রুতি আছে তাহার! 
প্রমাপান্তরের বিরুদ্ধ। ভ্র্ট্গণের দেশকাল-বিভাঁগের অভাবহেতু অর্থাৎ দ্রষ্টারা দেশকালাতীত 
অর্থাৎ “অমুকত্র এই দ্র অমুকত্র এ ডট! আছেন" এরূপ কর্পন! কর! বিধেয় নহে, বলিয়! তাহাদেরকে 
এক বলা চলে। এইকপেই ভক্তিমান্ ব্যক্তির৷ এই সব শ্রুতির উপপত্তি করেন। (প্রকৃত পঞ্জে 
্রুতিতে দ্র্ুমাত্রের একত্ব উত্ হয় নাই, কিন্ধ 'জগদ্তরাতা” অষ্টা, পাতা ও সংহর্তা'নাগ গঞ্চা 

বড 
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ঈশ্বরেরই একত্ব উক্ত হইয়াছে । মহাভারতও বলেন_-“স স্থষ্টিকালে প্রকরোতি সর্গং সংহারকালে 
চ তাততি ভূযঃ। সংহত্য সর্বং নিজদেহসংস্থং কত্বাৎগ্দ, শেতে জগ্যস্তরাতআবা”॥ শ্রুতিও এই 

এক বলেন। তিনি দ্রঈরূপ আত্ম। নহেন)। প্রকৃতির একত্ব ও পুরুষের 
নানাত্থ শ্রুতির দ্বার! সাক্ষাৎই প্রতিপাদিত হ্ইয়াছে। শ্রুতিতে আছে “এক রজঃসম্বতমোময়ী, অজা, 
বহুপ্রজা-স্থটিকারিণী প্রকৃতিকে কোন এক অজ পুরুষ তন্বারা সেবিত হইয়া অন্নুশন্নন বা উপদর্শন 
করেন এবং অন্ত এক অঞ্জ পুরুষ ভূক্ততোগা ( চরিত-ভোগাপবর্গী ) সেই প্রকৃতিকে ত্যাগ করেন।' 
এই শ্রুতির অর্থই এই সুত্রের দ্বার! অনুদিত হইয়াছে ।” 

ভাব্যম্। সংযোগস্বরূপা২ভিধিৎসয়েদং সথত্ং প্রাববৃতে__ 

স্বন্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্িহেতুঃ সংযোগঃ ॥ ২৩ ॥ 
পুনঃ স্বামী দৃশ্যেন স্বেন দর্শনার্থং সংযুক্ত, ত্মাৎ সংযোগাদৃশ্যন্তো পলবির্ধা স ভোগঃ, হ! 

তু দ্রষ্: স্বরূপোলন্ধিঃ সোহপবর্গঃ। দর্শনকাধ্যাবসানঃ সংযোগ ইতি দর্শনং বিশ্লোগন্ত কারণমুক্তং, 
দর্শনমদর্শনন্ত প্রতিঘন্ীতি আদর্শনং সংযোগনিমিত্তমুক্তং নাত্র দর্শনং মোক্ষকারণম্, অদর্শনাভাবাদেব 
বন্ধাভাবঃ স মোক্ষ ইতি, দর্শনন্ত ভাবে বন্ধকারণন্যাদর্শনস্ত নাশ ইত্যতে৷ দর্শনজ্ঞানং কৈবল্যকারণ- 
মুক্তম্। * 

কিঞ্েদমদর্শনং নাম__কিং গুণীনামধিকারঃ। ১। আহোম্বিঘ্ দৃশিরপস্ত স্বামিনো দশিত- 
বিষয়ন্ত প্রধানচিত্তন্তানুৎপাদঃ, স্বশ্মিন্ দৃশ্যে বিগ্কমানে দর্শনীভাবঃ। ২। কিমর্থব্ত। গুণানাম্। 
৩। অথাবিষ্তা স্বচিত্তেন সহ নিরুদ্ধ! ব্বচিতৃন্তোৎপত্তিবীজম্। ৪ কিং স্থিতিসংস্কারক্ষয়ে গতি- 
সংস্কারাভিব্যক্তিঃ, যত্রেদমুক্তং পপ্রধানং স্থিত্যেধ বর্তমানং বিকারাকরণাদপ্রধানং 
স্যাৎ, তথ! গত্যৈব বর্তমানং বিকারনিত্যত্বাদপ্রধ।নং সাদ উভ্ভয়থ! চাস্য 
প্রবৃত্তিঃ প্রধানব্যবহারং লভতে নাগ্তথা, কারণ।স্তরেকধপি কল্িতেঘ্েষ সমন- 
ম্চর্চ2৮। ৫। দর্শনশক্কিরেবাদর্শনমিত্যেকে “প্রধানস্যাত্মখ্যাপনার্থ1 প্রবৃত্তিঃ* ইতি 
শ্রুতেঃ, সর্বববোধ্যবোধসমর্থ; প্রাক্ প্রবৃত্তেঃ পুরুবে৷ ন পশ্যতি, সর্ববকাধ্যকরণসনর্থং দৃশ্যং তদ| ন দৃশ্যত 
ইতি। ৬। উতয়ন্তাপ্যদর্শনং ধর্ম ইত্যেকে, তত্রেদং দৃশান্ত স্বাত্মভূতমপি পুরুতপ্রত্যয়াপেক্ষং দর্শনং 
দৃশ্যধর্শত্বেন ভবতি, তথা পুরুন্তানাত্মভূতমপি দৃশ্যপ্রত্যয়াপেক্ষং পুরুধন্্ত্বেনেব দর্শনমবভাসতে। 
৭। দর্শনজ্ঞানমেবাদর্শনমিতি কেচিদভিদধতি । ৮। ইত্যেতে শীশ্মগত৷ বিকল্পাঃ, তত্র বিকল্প- 
বহুত্বমেতৎ সর্ববপু ্ যাণাং গুণসংযোগে সাঁধারণবিষয়ম্ ॥ ২৩ ॥ 

ভাব্যান্ুবাদ-_সংযোগন্বন্পপ-নিণয়েচ্ছায় এই সুত্র প্রবর্তিত হইয়াছে-_ ূ 
২৩। সংর্ষোগ হ্বশক্তি ও ম্বামিশক্তির স্বরূপ-উপলন্ধির হেতু অর্থাৎ যাঁদুশ সংযোগ, হইতে 

ষ্টার ও দৃশ্যের উপলব্ধি হয় সেই সংযোগবিশেষই এই সংযোগ ॥ (১) থু 
পুরুষ স্বামী-_“ঘ্ব”-ভূত দৃশ্যের সহিত দর্শনার্থ সংযুক্ত আছেন। সেই সংযোগ হইতে যে দৃশোর 

উপলব্ধি তাহা! ভোগ; আর যে ত্রষ্টার ম্বরূপোঁপলন্ধি তাহা অপবর্গ। সংযোগ দর্শন-কার্ধ্যাবসান, 
সেই দর্শন (বিবেক ) বিয়োগের কারণ বলিয়! উক্ত হইয়াছে, দর্শন অনর্শনের প্রতিহম্দী। আদর্শন 
সংযোগের নিমিত বলয় উক্ত হইয়াছে, কিন্তু এখানে দর্শন মোক্ষের (সাক্ষাৎ) কারণ নহে। 



সাধনপাদ | ২৩ সুত্র। ১৫ 

অনর্পনাভাঁব হইতেই বন্ধাভাব ; তাহাই নোক্ষ। দর্শন হইতে বন্ধকারগ আদর্শরশর নাশ হুয়, টি 
হেতু দর্শনজ্ঞান কৈবধ্য-কারণ লিগা উক্ত হইয়াছে (২)। 

' এই অদর্শন কি (৩)? ইহা কি গুণ সকলের অধিকার (কাধ্য-জনন-সামর্থয ) রি 

অথবা দৃশিরপ স্বামীর নিকট শব্বাদিকূপ ও বিবেকরূপ বিইয় বন্দারা দলিত হয, এরূপ প্র ধান 
চিত্ত, তাহার অন্ুৎগাঁদ অর্থাৎ নিজেতে দৃশ্য (শব্দাদি ও বিবেক) বর্তমান থাকিলেও দর্শনাভাব? 
--২। অথবা তাহা কি গুণ সকলের অর্থবত্তা ?--৩। অথব| স্বচিত্তের সহিত ( প্রলয়কালে ) 
নিরুদ্ধ! অবিদ্যাই পুনশ্চ স্বৃচিত্ের উৎপত্তি বীজ? --৪। অথবা স্থিতিসংস্কারক্ষয়ে গতি-সংস্ারের 
অভিব্যক্তি? এ বিষয়ে ইহা উক্ত হইয়াছে “প্রধান স্থিতিতেই বর্তমান াঁকিলে বিকার না 
করাতে অপ্রধান হইবে, সেইরূপ গতিতেই বর্তমান থাকিলে বিকার-নিত্যত্ব-ছেতু অপ্রধান হইবে। 
স্থিতি এবং গতি এই উভয় প্রকারে ইহার প্রবৃত্তি থাকিলেই প্রধানরূপে ব্যবহার লাভ করে, অন্য 
প্রকারে করে না। অপরাপর যে কারণ কল্পিত হয়, তাহাতেও এই রূপ বিচার (প্রযোক্তব্য )।” 
-_৫। কেহ কেহ বলেন, দর্শনশক্তিই অনর্শন ; “প্রধানের আত্মখ্যাপনার্থ প্রবৃত্তি” এই শ্রুতিই 
তাহাদের প্রমাণ। সর্ব্ববোধ্য-বোধ-সমর্থ পুরুব প্রবৃত্তির পূর্ববে দর্শন করেন না; সর্ব কার্ধ্য- 
করণ-মমর্থ-দৃশ্যকে তখন দেখেন ন|। __-৩। উভয়েরই ধর্ম অনর্শন; ইহ! কেহ কেহ বশিননা 
থাকেন, ইহাতে (এই মতে) দৃশ্যের স্বাত্মভূত হইলেও পুরুতপ্রত্যরাপেক্ষ দর্শন দৃশ্য-ধরদ 
হয়, সেইরূপ পুরুষের অনাত্মভৃত হইলেও দৃশ্য-প্রত্যয়াপেক্ষ দর্শন পুরুষধর্মরূপে অবভাসিত হয়। . 
-৭| কেহ কেহ দর্শন ভ্ঞানকেই আদর্শন বলিয়। অভিহিত করেন। --৮। এই সকল শান্ত্রগত 
মতভেদ । অনর্শনবিষয়ে এইরূপ বহু বিকল্প থাকিলেও ইহ৷ সর্বসম্মত “যে পুরুষের সহিত গুণের 
যে পুরুার্ধহেতু সংযোগ, তাহাই সামান্ততঃ অদর্শন” । (৪) 

টাকা । ২৩।(১) সংযোগ হেতুস্বরূপ, তাহার ফল স্বংস্বরূপ দৃশোর এবং নিব 
পুরুষের উপলব্ধি। পুশ্পরকৃতির সংযোগই জ্ঞান। সেই জ্ঞান দ্বিবিখ-্রান্তি জ্ঞান বা ভোগ 
এবং সম্যক্ জ্ঞান বা অপবর্গ। অতএব সংধোঁগ হইতে ভোগ ও অপবর্গ হয়, অর্থাৎ ভোগ ও 
অপবর্গবপ জ্ঞানদবরই পু্প্রক্ৃতির সংযুক্তাবস্থা। অপবর্গ সিদ্ধ হইলে পুশ্প্রকৃতির বিয়োগ হয়। 

২৩। (২) বুদ্ধিতত্বকে সাক্ষাৎকারপূর্বক তংপরস্থ পুরুষত্বে স্থিতি করিবার জন্ত একবার বুদ্ধি 
নিরোধ করিতে পারিলে পরে যখন সংস্কারবশে বুদ্ধি পুনরুখিত হয়, তখন 'পুরুষ বুদ্ধির পর বা! পৃথক 
তত্ব এইরূপ যে খ্যাতি ব! প্রবল জ্ঞান হয়, তাহাই দর্শন বা প্রকৃত বিবেকখ্যাতি। তাহ! 
নিরু্ধবুদ্ধির (যাহাতে পুরুষ স্থিতি হয়) সংস্কারবিশেষের স্ৃতি-মূলক খ্যাতি। অতএব তাদৃশ 
খ্যাতির একমাত্র ফল বৃদ্ধিনিরোধ বা পুশ্প্রকৃতির বিযোগ। বুদ্ধির ভোগরূপ বুখানই অনর্শন 
সুতরাং বিবেকদর্শনের দ্বার। ভোগ নিবৃত্ত হইলে অনর্শন বা বিপরীত দর্শনও (বুদ্ধি'ও পুরুষ পৃথক্ 
হইলেও তাহাদের একত্বদর্শন) নিবৃত্ত হয়। তাহাই দৃশ্যনিবৃত্তি ব। পুরুষের কৈবল্য। অতএব 
বিবেকজ্ঞান পরম্পরাক্রমে কৈবল্যের কারণ। 

২৩। (৩) অনর্শন সম্বন্ধে অষ্টপ্রকার বিভিন্ন-মত শাস্বকারদের হারা উক্ত হয়] ভান্কার 
তাহা সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন। এ লক্ষণ সকল ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে গৃহীত হইন্বাছে ! 
তাহাদের মধ্যে চতুর্থ বিকল্পই সম্যক্ গ্রাহথ। সেই অষ্টপ্রকার মত ব্যাখ্যাত হইতেছে । 

১ম। গুণের অধিকারই অবর্শন। অধিকার অর্ধে কাধ্যারভ্তণ-সামর্ধ্য। গুণ সকল 
সক্রিয় থাঁকিলেই তখন অদর্শন থাকে এই লক্ষণে এতাবন্মাত্র সত্য আছে। “দেহের তাপ খাকাঁই 
জর' এইরূপ লক্ষণের ন্যায় ইহ। সদৌষ। 

২য়। প্রধান চিত্তের অন্ুৎপাঁদই অদর্শন। দৃশিরপ স্বামীর নিকট যে চিত্ত ভোগ্য বিষয় ও 



১৫৬ পাতঞজল দর্শন। 

বিবেকবিষয় দর্শন করাইয়। নিবৃত্ত হয়, তাহাই প্রধান চিত্ত। ভোগ্য বিষয়ের পার-দর্শন ( বৈয়াগোর 
্বারা ) ও বিবেক-দর্শন হইলেই চিত্ত নিবৃত্ত হয়, সেই দর্শনযুক্ত চিত্তই প্রধান চিত্ত। চিত্তেতেই 
ভোগ্য-র্শন ও বিবেক-দর্শন এই উভয়েরই বীজ আছে। সেই বীজ সম্যক্ প্রকাশ ন! হওয়াই এরই 
তে আর্শন। এই লক্ষণও সম্পূর্ণ নহে। “সুস্থ ন। থাকাই রোগ ইহার ন্যায় এই লক্ষণ 
কতক সত্য । 

ওন্ন। গুণের অর্থবত্তীই আর্শন। অর্থব্। অর্থাৎ গুণের অব্যপদেশ্ত কাঁধ্যজননশীলতা|। সং- 
ফার্ধ্যবাদে কাধ্য ও কারণ সৎ । যাহা হইবে, তাহা বর্তমানে অব্যপদেশ্যরূপে আছে। ভোগ ও 
'অপবর্গরূপ অর্থ সেইরূপ অব্যপদেশ্যভাবে থাঁকাই গুণের অর্থবত্ত।। সেই অর্থবত্তাই আদর্শন। 
ইহাও কতক সত্য লক্ষণ। অর্থবত্তা ও অদর্শন অবিনাভাবী বটে, কিন্ত অবিনাভাবিত্বের উল্লেখ- 
মীত্রই সম্পূর্ণ লক্ষণ নহে। রূপ কি? যাহ! বিস্তৃত। বিস্তার এবং রপজ্ঞান অবিনাভাবী 
হইলেও যেমন উহার উল্লেখমাত্র রূপের লক্ষণ নহে, তদ্রপ |. 

৪র্থ। অবিগ্ঠাসংস্কারই সংযোগহেতু অদর্শন। অবিষ্যামূলক কোন বৃত্তি হইলে তৎপরের বৃত্তি 
অবিষ্ঠামূলিক| হইবে, ইহা অনুভূত হয় ; অতএব অবিষ্ঠামূলক সংস্কার যে বুদ্ধি ও পুরুষের সংযোগ 
ঘটার, তাহা সিদ্ধ হইল। পূ্ববান্ক্রমে দেখিলে প্রলযনকালে যে চিত্ত অবিষ্ঠাবাসিত হইয়| লীন হয়, 
তাহাই সর্গকালে সাবিগ্য হইয়া উখিত হইয়৷ বুদ্ধিপুরুষের সংযোগ ঘটাম। এই মত অগ্রে 
সম্যক্ ব্যাখ্যাত হইবে। ইহাই বুদ্ধিপুরুষের সংযোগকে (সুতরাং সংযোগের সহভাবী আদর্শনকেও ) 
বুধাইতে সক্ষম। 

€ম। প্রধানের গতি ব! বৈষম্য-পরিণাম এবং স্থিতি বা সাম্য-পরিণাম আছে। কারণ, গতি 
একমাত্র স্বভাব হইলে বিকারনিত্যতা হয় এবং স্থিতিমাত্র-স্বতাঁব হইলে বিকার ঘটে না প্রধানের 
এই ছুই ক্বভাবের মধ্যে স্থিতিস-স্কার-ক্ষয়ে গতিসংস্কারের অভিব্যক্তিই ( অর্থাৎ তৎসহভূ বিষয়ঙ্ঞানই ) 
আদর্শন ; ইহা পঞ্চম কল্প। ইহাতে মুল কারণের স্বভাবমাত্র বলা হইল। সনিমিত কার্ধযরপ 
সংযোগের নিমিত্তভূত পদার্থ ব্যাখ্যাত হুইল নাঁ। ঘট কি? পরিণামণীল মৃত্তিকার পরিণাম বিশেষই 
ঘট-_মাত্র এরূপ বলিলে যেমন ঘট সম্যক্ লক্ষিত হয় না, তদ্রুপ । 

৬্ঠ। দর্শনশক্তিই আদর্শন। প্রীধানের প্রবৃত্তি হইলে সমস্ত বিষয় দৃষ্ট হয়, অতএব প্রধান- 
গ্রবৃত্তির যে শক্তিরূপ অবস্থা, তাহাই অদর্শন। অদর্শন একপ্রকার দর্শন। সেই দর্শন প্রধানাশ্রিত 
ও প্রধান-প্রবৃত্তির হেতুভৃত শক্তি। আদর্শন কাধ্য বা চিত্রধন্ন, তাহার লক্ষণে মূলা! শক্তির উল্লেখ 
করিলে তাহা তত বোধগম্য হয় না। যেমন “হুধ্যালোক-জাতি শস্য তগুল' বলিলে তঙুল সম্যক্ 
লক্ষিত হয় ন! তন্দ্রপ | 

পম। দৃশ্য ও পুরুষ উভয়েরই ধর্ম অদর্শন। দর্শন জানন-শক্তি-বিশেষ | জ্ঞান দৃশ্যগত 
হইলেও পুরুষ-সাপেক্ষ, সুতরাং তাহ। পুরুষগত না হইলেও পুরুষধর্মের মত অবভাঁসিত হয়। পুরুষের 
অপেক্ষা আছে বলিয়া'জ্ঞান ( শবধাদি ও বিবেক জ্ঞান) দৃশ্য এবং পুরুষ ইহাদের উভয়ের ধর্মম। 
“ুধ্যসাপেক্ষ জ্ঞানই, দৃষ্টি” ইহা যেমন দৃষ্টির সম্যক লক্ষণ নহে সেইরূপ অপেক্ষত্বমাত্র .বলিলে 
প্রব্য লক্ষিত হয় না। ৃ 

৮ম। বিবেকজ্ঞান ছাড়া যে শবাঁদি বিষয়জ্ঞান তাহাই আর্শন। আর তাহাই পুশ্ত্রককৃতির 
সংযোগাবস্থা । 

সাংখ্যশাস্্রে এই অষ্টপ্রকার মত অনর্শন সম্বন্ধে দেখা যায়। আদর্শন-লঞ.1ঘর্শন। অঞ্. 
শবের ছয় প্রকার অর্থ আছে-_বথা (১) অভাব বা! নিষেধ মাত্র, যেমন অপাঁপ ? (২) সাদৃশ্য, যেমন 
অব্রাঙ্গণ অর্থাৎ শ্রাঙ্গণসদৃশ ; (৩) অন্তত্ব, যেমন অমিত্র বা মিত্রতিন্ন শক্ত) (৪) অল্পতা, যেমন 
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অন্ুারী কন্তা অধাৎ অল্লোদরী ; (৫) অপ্রাশস্ত্য, যেমন অকেনী অর্ধাৎ 'অগ্রশস্তকেলী ; (৬) বিরোধ, 
যেমন অস্থুর বা! স্ুর-বিরোধী | | 

ইহার মধ্যে অভাব অর্থ ছাড়া অন্ত সব অর্থ আর এক ভাবপদার্থের স্পট গ্োতক। যেমন 
অমিত্র অর্থে শক্র। নিবেধমাত্র বুঝাইলে তাহাকে প্রসজ্যপ্রতিষেধ বলে, আর ভাবভ্তর* ধাইলে 
তাহাকে পথুণদান বলে। উক্ত অষ্টপ্রকার মতের মধ্যে কেবল দ্বিতীর মতটি প্রসজ্য-প্রতিষেধ, কারণ, 
তাহাতে উৎপত্তির অভাব মাত্র বুঝায়। অন্য সব মত পর্য্যদাস পক্ষে গৃহীত হসটয়াছে অর্থাৎ 
আদর্শন শবের নএ. ভাবার্থে গৃহীত হইয়াছে । 

২৩। (৪) উক্ত মতসমূহ (চতুর্থ ব্যতীত ) প্রক্কৃতি ও পুরুষের সংঘৌগরমত্রকে বুঝায়। সেই 
সংযোগ স্বাভাবিক নহে। তাহা হইলে কখনও বিয়োগ হইত ন|। কিন্ত তাহা নৈমিত্তিক। অতএব 
সেই নিমিত্বের উল্লেখই সংযোগের সম্পূর্ণ ব্যাখ্য। ৷ অবিষ্াই সেই নিমিত্ত, যাহা হইতে সংঘোঁগ হয়। 

বস্ততঃ “গুণের সহিত পুরুষের সংবোগ' ইহা সামান্য অর্থাৎ সব লক্ষণেই ইহা! স্বীকৃত হইয়াছে । 
যখনই সংযোগ হয়, তখনই গুণবিকার দেখা যাঁ্ন। সর্গকালে ব্যক্তরূপ ও প্রলয়কালে সংস্কাররূপ 
গুণবিকারের সহিত পুরুষের সংযোগ সিদ্ধ হয়। অতএব সংযোগ প্ররুত পক্ষে স্ববুদ্ধি ও প্রত্যক্ 
চেতনের ( প্রতিপুরুষের ) সংযোগ । সেই সংযোগ অবিদ্ভা হইতে হয়। 'অতএব চতুর্থ বিকল্ে 
যে অবিষ্তাকে সংবোগের কারণভূত আদর্শন বল! হইয়াছে, তাহা সম্যক লক্ষণ। হুত্রকার 
তাহাই বলিয়াছেন। 

ভাষাম্। যস্ত প্রত্যক্চেতনন্ত স্ববুদ্ধিসংযোগঃ,-_ 

তত্ত হেতুরবিদ্যা ॥ ২৪ ॥ 
বিপর্ধ্য়জ্ঞানবাঁসনেত্যর্থঃ | বিপধ্যয়জ্ঞানবাসনাবাঁসিত৷ ন কাঁধ্যনিষ্ঠাং পুরুষখ্যাতিং বুদ্ধিঃ প্রারপ্পোতি 

সাঁধিকার! পুনরাবর্তৃতে, সা তু পুরুষখ্যাতিপধাবসানা৷ কাধ্যনিষ্ঠাং প্রাপ্োতি চরিতাঁধিকারা নিবৃত্া- 
দর্শন৷ বন্ধকারণাভীবান্ধ পুনরাবর্ততে। অত্র বশ্চিং যগুকোপাখ্যানেনোদঘাটয়তি মুদ্ধঘা! ভাধ্যয়। 
অভিধীমতে ষণ্ডকঃ, “আধ্যপুত্র ! অপত্যবতী মে ভগিনী কিমর্থং নাহ্নিতি,” স তামাহ “মৃতন্তেই- 
হমপত্যমুৎপাদমিষ্যামীতি”, তথেদং বিষ্যমানং জ্ঞানং চিত্রনিবৃত্তিং ন করোতি বিনষ্টং করিষ্যতীতি ক] 
প্রত্যাশ৷ ৷ তত্রাচাধ্যদেশীয়ো বক্তি নন্গু বুদ্ধিনিবৃত্তিরেব মোক্ষঃ, অদর্শনকারণাভাবাঁৎ বুদ্ধিনিবৃত্তিঃ, 
ভচ্চাদর্শনং বন্ধকারণং দর্শনান্লিবর্ততে। তত্র চিত্বনিবৃত্তিরেক মোক্ষঃ কিমর্থমস্থান এবাস্ত 
মতিবিত্রমঃ ॥ ২৪ ॥ , 

ভাষ্যান্ুুবাদ-_ গ্রত্যক্চেতনের সহিত যে স্ববুদ্ধিসংযোগ-__ 
২৪। তাহার হেতু অবিষ্া ॥ (১) 

অর্থাৎ বিপর্ধ্য়জ্ঞানবাঁসন| | বিপর্যয় জ্ঞানবাসনা-বাঁসিতা বুদ্ধি পুরুষখ্যাতিরপ কার্ধ্যনি্া! 
অর্থাৎ বর্ডব্যতার ( চেষ্টার ) শেষ প্রাপ্ত হয় না, অতএব সাধিকীরহেতু পুনরাবর্তন করে। আর 
পুরম্যাঁতি পর্যবসিত হইলে সেই বুদ্ধি কাধ্যসমাঞ্তি প্রা হয়। তখন চরিতাঁধিকারা, 
বুদ্ধি, বন্ধকারণাভাব-হেতু আর পুনরায় আবর্তন করে না (২)। এ বিষয় কোন ( 
নিম্নোক্ত ) যগ্ডকোপাখ্যানের দ্বারা, উপহাস করেন। এক র্লীবের মুগ্ধ ভাধ্য। তাহীকে বলিতেছে, 
+“আর্ধপুত্র ! আমার ভগিনী অপত্যবতী, কি জন্ঠ আমি নহি ?” ক্লীব ভাধ্যাকে বলিল “মরিয়া 
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( এসে) আমি তোমার পুন্ত্র উৎপাদন করিব।” সেইরূপ, এই বিস্তমাঁন জ্ঞানই যখন চিত্তনিবৃত্তি করে 
না, তখন যে তাহা! বিনষ্ট হইয়া করিবে, তাহাতে কি প্রত্যাশা আছে? ইহার উত্তরে কোন আচাধ্য- 
কল্প ব্যক্তি বলেন যে দবুদ্ধিনিবৃত্তিই মোক্ষ, অনর্শনরূপ কারণ অপগত হইলে বুদ্ধিনিবৃত্তি হয় | সেই 
বন্ধকারণ অদর্শন, দর্শন হইতে নিবন্তিত হয় ।” ফলত; চিত্তনিবৃত্তিই মোক্ষ, অতএব উক্ত বিপক্ষবা্দীর 
অনবমর মতিবিভ্রম ব্যর্থ । 

টীক1। ২৪। (১) প্রত্যকচেতন শব্ের বিস্তৃত অর্থ ১২৪ স্থত্রের টিপ্সনীতে দ্রষ্টবা, প্রতি- 
পুরুষরূপ এক একটা চিৎই প্রত্যক্চেতন। 

অবিষ্ভা অর্থে বিপধ্যনরজ্ঞানবামনা। বিপধ্যয় বা মিথ্যাজ্ঞান। অনাত্মে আত্মজ্ঞান আদি 
অবিষ্যালক্ষণে কথিত বিপর্ধ্য়জ্ঞান ম্মর্য। সামান্ঠতঃ বুদ্ধি ও পুরুষের অভেদজ্ঞানই বন্ধকারণ 
বিপর্ধ্যপজ্ঞান। সেই জ্ঞানের বানাই মূলতঃ সংযোগের কারণ। সংযোগ অনাদি, সুতরাং এন 
কাল ছিল না, যখন সংযোগ ছিল না। অতএব সংযোগের আদি প্রবৃত্তি দেখিয়৷ তাহার কারণ 
নির্ণের নহে। কিঞ্চ বিয়োগ দেখিয়াই সংযোগের কারণ নির্ণেন্ন। একটু খনিজ মনঃশিল! পাইলাম ; 
তাহার উৎপত্তি দেখি নাই, কিন্তু তাহাকে বিশ্লেষ করিয়া! জানিলাম যে, তাহা গন্ধক ও শঙ্খধাতু 
(আপেনিক)। সংযোগ-সন্বদ্ধেও সেইরূপ। বিবেকজ্ঞান হইলে বুদ্ধি সম্যক নিরদ্ধ হয় বা 
দ্ধিপুরুষের বিয়োগ হয়, অতএব বিবেকজ্ঞানের বিরোধী যে অবিবেক বা অবিদ্যা, তাহাই সংযোগের 
কারণ। ভাঘ্যকার এইরূপই দেখাইয়াছেন। 

বিপর্ধায়জ্ঞানবাঁসন! ষতদিন থাকে, ততদিন বিষোগ হয় না। সম্যক পুরুষধ্যাঁতি হইলেই চিত্তের 
কাধ্য শেষ হয় বা বিয়োগ হয়; অতএব পুরুষখ্যাতির বিপরীত যে বিপধ্যয় জ্ঞান, তাহাই সংযোগের 
কারণ। পূর্ববসংস্কারকে হেতু করিয়াই বর্তমান বিপর্যয় জ্ঞান উদিত হয়। পূর্ব পূর্ব ক্রমে 
স্কার অনারদি। অতএব অনাদি বিপর্ধায় সংস্কার বা অনাদি বিপধ্যনর-জ্ঞানবাসনাই সংযোগের 

হেতু। 
২৪। (২) কৈবল্যাবস্থার় দর্শন ও আদর্শন সমস্তই নিবৃত্ত হয়। দর্শন ও অদর্শন পরম্পর- 

সাপেক্ষ । মিথ্যা জ্ঞান থাঁকিলে তবে চিত্তে সত্যজ্ঞানরূপ পরিণাম হয্ন। বুদ্ধি ও পুরুষ পৃথক্* 
সমাহিত চিত্তের এইরূপ সাক্ষাৎকার (বিবেক জ্ঞান )-কালে “বুদ্ধ পদার্থের জ্ঞান থাকা চাই। সেই 
জ্ঞান ( আমার বুদ্ধি আছে বা ছিল এইব্ঈপ ) বিপর্ধাপমূলক। বুদ্ধিপদার্থের তাঁদুশ জ্ঞান থাঁকিলে 
চিত্তবৃত্তির সম্যক্ নিরোধরূপ কৈবল্য হয় না। অতএব কৈবল্যে বিবেক-অবিবেক কিছুই থাকে না। 
অবিবেক বিবেকের দ্বার! নষ্ট হয়, তাহা হইলেই চিত্তনিরোধ বা বুদ্ধিনিবৃত্তি হয়। 

অবিষ্তা, অশ্মিতা, রাগ আদি ক্লেশ সকল বিবেকের ও তনুলক পরবৈরাগ্যের দার! নষ্ট হয়। 
শরীরাদি সমস্তই আমি নহি এবং শরীরাদি হইতে কিছু চাই ন| এরূপ সমীপত্তি হইলে আবুদ্ধি সমস্ত 
দৃশ্য যে স্পন্দনশূন্য বা নিরু্ধ হইবে তাহা স্পষ্ট। অতএব বিবেকের দ্বারা অবিবেক নষ্ট হয়, অবিবেক 
নষ্ট হইলে চিত্তনিবুত্তি হয়। বিবেক অগ্নির স্টার স্বাশয়ের নাশক। 
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ভাব্যম্। হেরং ছুঃখং হেয়কারণঞ্চ সংযোগাখ্যং সনিমিত্তমুক্তম অতঃপরং হানং বক্তবাম্-- 

তদভাবাৎ সংযে।গাভাবো হানং তদ্দ.শেঃ কৈবল্যমূ ॥ ২৫ ॥ 
তন্তাদর্শনগ্াতী বাঁ বদধিপুরুতসংযোগাভাবঃ আত্যন্তিকে বন্ধনোপরম ইত্যর্থ; এতদ্ হান, ভঁদুপেঃ 

কৈবল্যম্ পুরুতস্তামিশ্রীভাবঃ, পুনরসংযোগো গুণৈরিত্যর্থঃ | ছুঃখকারণনিবৃত্তৌ ছঃখোপরমো হানং 
তা স্বরূপপ্রতিষ্ঠঃ পুরুষ ইত্যুক্তম্ ॥ ২৫ ॥ 

ভাষ্যানুবাদ-হেয় ছঃখ এবং সংযোগাথ্য হেয়-কারণ এবং সংযোগের কারণও উক্ত 
হইয়াছে । অতঃপর হাঁন বক্তব্য-_ 

২৫। তাহার ( মবিষ্ঠার ) অভাব হইতে ঘে সংযোগাভাব তাহাই হান, আর তাহাই ত্রষ্টার 
কৈবল্য ॥ ্ছ 

তাহার অর্থাৎ অদর্শনের অভাব হইলে বুদ্ধিপুরুধের সংঘোগাভাব অর্থাৎ বন্ধনের আত্যস্তিকী 
নিবৃত্তি হয় ইহ! হান, ইহাই দৃশির কৈবল্য অর্থাৎ পুরুষের অমিশ্রীভাব ও গুণের সহিত পুনরায় 
অসংযোগ। ছুঃখকারণনিবৃত্তি হইলে যে দুঃখনিবৃত্তি তাহাই হান। সে মবস্থায় পুরুব স্বরূপপ্রতিষ্ 
থাকেন, ইহা কথিত হইল (১)। 

টাকা । ২৫। (১) দ্রপ্টার কৈবল্য অর্থে কেবল দ্রষ্টাট থাকেন। প্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ 
থাকিলে কেবল ড্রষ্টা আছেন বলা যাঁধ না। সংশর হইতে পারে, কৈবল্য ও অকৈবল্য কি ভ্রু গত 
ভেদভাব ?-_না তাহা নহে। বুদ্ধিরই নিরোধরূপ পরিণাম হয় বা অনৃশ্যপথ-প্রাপ্তি হয়। পরষ্টার 
তাহাতে কিছুই হয় ন| বাঁ হইতে পারে না । এ বিষয় এই পাদের বিংশ হুত্রের ২য় টিপ্লনীতে বিকৃত 
হইগাছে। পুরুষের কৈবল্য__-ইহা যথার্থ কথা, কিন্তু পুরুষের মুক্তি__ইহ! ওপচারিক কথা । 

ভাষ্যম্। অথ হানন্ত কঃ প্রাপ্ত্যপায় ইতি_ 

বিবেকথ্যাতিরবিপনব! হানোপায়ঃ ॥ ২৬॥ 
সত্বপুরুষান্ততা প্রত্যয় বিবেকথ্যাঁতিঃ, স তবনিবৃত্তমিথাজ্ঞান! প্লবতে, যদ মিথ্যাজ্ঞানং দগ্ধবীজ- 

ভাবং বন্ধ্যপ্রণবং সম্পদ্ভতে তদ। বিধুতরলেশরজসঃ সব্বস্ত পরে বৈশারগে পরস্তাং বশীকারসংজ্ঞায়াং 
বর্তমানস্ত বিবেকপ্রতারপ্রবাহো নির্মলো ভব্তি, সা বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হাঁনন্তোপায়ঃ১ ততো 
মিথ্যাজ্ঞানন্ত দগ্ধবীজভাবোপণমঃ পুনশ্চাপ্রলবঃ, ইত্যেব মোক্ষম্ত মার্গে। হানস্তোপায় ইতি ॥ ২৬॥ 

ভাষ্যান্থবাদ-__হান-প্রাপ্তির উপান্ন কি ?-- 
২৬। অবিপ্লব! বিবেকখ্যাতি হানের উপায় ॥ সু 
বুদ্ধির ও পুরুষের অন্তত! (ভেদ )-প্রত্যন্নই বিবেকখ্যাতি, তাহা অনিবৃত্ত মিথ্যাজানের ধারা 

ভগ্ন হয় (১)। যখন মিথ্যা জ্ঞান দগ্ধবীজভাব ও প্রসবশূন্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয, তখন বিধৃত-ক্লেশ-মল 
বুদ্ধিসত্ত্ের বিলক্ষণতা৷ হইলে ব্শীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্যের পরাবস্থায় বর্তমান যোগীর বিবেকপ্রত্যনপ্রবাহ 
নির্শল হয়। সেই অবিলীবা বিবেখ্যাতি হানের উপায়। তাহা হইতে (বিবেকথ্যাতি হইডে ) 
বিশ্যাজ্জানের দগ্ধবীজতাবগমন ও পুনঃ গ্রসবশূত্তত! হছ। ইহা মোক্ষের মার্গ বা হানের উপা্ক। 



১৬% পাতঞজল দর্শন । 

্টীকা। ২৬। (১) বিবেক পূর্বে বহস্থলে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিবেক অর্থে বুদ্ধি ও 
পুরুষের ভেদ । ততিষদ্নক যে খ্যাতি বা প্রবল জ্ঞান ঝ| প্রধান জ্ঞান অর্থাৎ মনের প্রখ্যাতি ভাব 
তাহাই বিবেকথ্যাতি। 

আদো বিবেকক্তান শাস্ত্র হইতে শ্রবণ করি হয় ; তৎপরে যুক্তির দ্বারা মনন করিত দূঢতর ও 
স্ষুটতর হয়। যৌগাঙ্গানুষঠান করিতে করিতে তাহা৷ ক্রমশ: প্র্ুট হইতে থাকে। সম্রজ্ঞাত' 
যোগ বা সমাপত্তির দ্বার! দৃশ্যবিষয়ক মিথ্যাক্ঞান উৎপন্ন হইবার সস্তাবনা যখন নিকৃত্ত হয়, তখন 
তাহাকে মিথ্যাজ্জানের দগ্ধবীজাবস্থ! বলে, তাহা হইলে এবং দৃষটাৃষ্টবিষন্বক রাগ সম্যক নিবৃত্ত হইলে, 
সমাধি-নির্ম্ল বিবেকজ্ঞানের খ্যাতি হয়। সেই বিবেকথ্যাতি অবিষ্নবা ঝা মিথ্যাজ্ঞানের দ্বারা অভয্পা 
হইলেই তন্থারা! হান ঝ দৃশ্যের সম্যক্ ত্যাগ সিদ্ধ হয়। বিবেকখ্যাতিকালে মিথ্যাজ্ঞান দগ্ধবীজবৎ 
রা হান সিদ্ধ হইলে সেই দগ্ধবীজকল্প বিপধ্যরর ও বিবেকজ্ঞান উভয়ই [ব্লীন হয়। তাহাই 

ল্য। 
বিবেকখ্যাতির দারা কিবপে বুদ্ধিনিবৃত্তি হয়, তাহ! আগামী সুত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 

তত্ত সপ্তধ। প্রান্তডূমিঃ প্রজ্ঞা ॥ ২৭ ॥ 
ভাব্যম্। তক্কেতি প্রত্যুদিতথ্যাতেঃ প্রত্যায়ায়, সপ্তধেতি অশ্তুনধ্যাবরণমলাঁপগমাচ্চিতন্ত 

প্রত্যরান্তরান্ৎপাদে সতি সপ্তপ্রকারৈব প্রজ্ঞ! বিবেকিনো ভবতি, তদ্ যথা__পরিজ্ঞাতং হেয়্ং 
নান্ত পুনঃ পরিজ্ঞেয়ম্তি। ১। ক্ষীণা হেয়হেতবো ন পুনরেতেঘাং ক্ষেতব্যমস্তি । ২। সাক্ষাৎ 
কৃতং নিরোধনমাধিনা হানম্। ৩। ভাবিতো বিবেকখ্যাতিরূপো! হানোপারঃ। ৪। ইত্যেয! 
চতুষ্ট্ী কাধ্যা বিমুক্তিঃ প্রজ্ঞা়াঃ। চিত্তবিমুক্তিস্ত ত্রয়ী--চরিতাধিকারা বুদ্ধিঃ। ৫। গুণ! 
গিরিশিখরকুটচযুত! ইব গ্রাবাণো নিরবস্থানাঃ স্বকারণে প্রলগনাভিমুখাঃ সহ তেনাস্তং গচ্ছন্তি, 
নচৈষাং বিপ্রলীনানাং পুনরস্ত্যৎপাদঃ প্রয়োজনাভাবাদিতি । ৬। এতন্তামবস্থায়াং গুণমন্বন্ধাতীতঃ 
স্বরূপমাত্রজ্যোতিরমলঃ কেবলী পুরুষ ইতি । ৭ এতাং সপ্তবিখাঁং গ্রান্তডূমি-প্রজ্ঞানন্পশ্তন্ পুরুষঃ 
কুশল ইত্যাখ্যাস়্তে, প্রতিপ্রসবেৎপি চিত্তন্ মুক্ত; কুশল ইত্যেব তবতি গুধাতীতত্বাদিতি ॥২৭| 

২৭। তাহার (বিবেকখ্যাতিমান্ যোগীর ) সপ্ত প্রকার প্রান্তভূণি প্রজ্ঞা হনব ॥ (১) সু 
ভাব্যানুবাঁদ--তাহার অর্থাৎ উদদিতথ্যাতির দ্বার! প্রসন্টচিত্ত যোগীর সম্বন্ধে ইহা শান্ত 

কথিত হইগ্রছে। সপ্ুধা ইতি। অশুদ্ধিরনূপ চিত্তের আবরণ মল অপগত হওত প্রতায়ান্তর 
উৎপন্ন না হইলে বিবেকীর সপ্তপ্রকার প্রন্ঞ। হয়। তাহ৷ যথা-_হেয়সকল পরিজ্ঞাত হইয়াছে, 
আর এ বিষয়ে “্গন্ত পরিজ্ঞেয় নাই ॥ ১॥ হেয়হেতুদকল ক্সীণ হইয়াছে। আর তাহাদের গ্গীণ 
কর্তব্যত৷ নাই ॥২॥ নিরোধ-সমাধির দ্বার] হান সাক্ষাৎরুত হইন্বাছে ॥ ৩॥ বিবেক্ষধ্াতিপ 
হাঁনোপায় ভাবিত হইন্নাছে ॥ ৪ ॥ প্রজ্ঞার এই চতুধিধ কাঁধ্যবিমুক্তি, আর তাঁহার চিত্ববিমুক্তি 
তিন প্রকার। তাহারা! যখ। বুদ্ধি চরিতাধিকারা হইয়াছে ॥ ৫॥ ৭ সকল গিরিশিখরচ্যুত উপল- 
খণ্ডের স্যার নিরবস্থান হইয়া স্বকারণে প্রলয়াতিমুখ হইয়াছে, এবং সেই কারণের লহিত বিলীন 
হইতেছে, এই বিপ্রলীন গুগদকলের পুনক্লার প্রবোজনাভাবে আর উৎপত্তি হইবে না॥৬। 
এই অবস্থান ( সগচন ভূমিতে ) পুরুষ, গুণসন্বন্ধাতীত, হ্বরূপমাঅজ্যোতি, অমল, কেবলী (প্রন্জাতে 



সাধনপাদ। ২৭ সুত্র ১৩১ 

এইরূপ মাত্র অবভাঁসিত হন )॥ ৭॥ এই সপ্ত প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা অস্ুদর্শন করিঞ্জে পুক্ুকে কুশল 
বল! যার়। চিত্ত প্রলীন হইলেও মুক্ত কুশল বল! যায়। কেনন| তখন পুরুষ গুণাতীত হন। 

টীকা । ২৭। (১) প্রান্ততূমি প্রজ্ঞা প্রজ্ঞার চরম অবস্থা । যাহার পর আর তদ্থিব়ক 
প্রজ্ঞ| হইতে পারে না, যাহ! হইলে তদ্বিষয়ক প্রজ্ঞার সমাপ্তি বা নিবৃত্তি হয়, রা 
প্রজ্ঞা। যাহ! জানিবার তাহ! জানিয়াছি, আমার আর জ্ঞাতব্য নাই” এইরূপ খ্যা থে 
জ্ঞাননিবৃত্তি হইবে, তাহা! স্পষ্ট । 
ক প্রজ্ঞাতে বিষরের ছুঃখময়ত্বের সম্ক্ জ্ঞান হইরা বিষয়াতিমুখ হইতে চিত্ত ঈম্যক্ 

ইয়। 

দ্বিতীয় প্রজ্ঞাতে ক্লেশ ক্ষয় (লয় নহে) করার চেষ্টা সম্যক সফল হওয়ায় এন্সপ খ্যাতি হয় 
যে--আমার আর তহিষয়ে কর্তব্যতা নাই। এইরূপে সংযম-চেষ্টার নিবৃত্তি হয়। 

তৃতীয় প্রজ্ঞার দ্বারা চরমগতি-বিষয়ক জিজ্ঞাস! নিবৃত্ত হয় কারণ, তাহা সাক্ষাৎকত হয়। 
ইহাতে আধ্যাত্মিক গতির বিষন্বে জিজ্ঞাঁন। নিবৃত্ত হ়। একবার নিরোধ-সমাঁধি করিয়! হান সম্যক্ 
উপলন্ধ হইলে পরে যোগীর তদনুস্থতিপূর্ব্বক এইবপ সম্প্রজ্ঞান হয়। 

চতুর্থ প্রজ্ঞা__হানোপাঁয় লাঁভ হওয়াতে চিত্তে আর কোন যোগধন্মের ভাবনীরতা থাকে না। 
ইহাতে কুশল-ধর্মোৎপাদনের চেষ্টা নিবৃত্ত হয়। এই চারি প্রকার প্রজ্ঞার নাম কাধ্য- 
বিমুক্তি। চেষ্টার দার! এই বিমুক্তি হয় বলিয়া, অর্থাৎ অন্য কথায় সাঁধনকাধ্য ইহার দ্বারা পরি- 
সমাপ্ত হয় বলিয়া, ইহার নাম কাধ্যবিমুক্তি। অবশিষ্ট তিন প্রকার প্রান্তভূমির নাম চিত্তবিমুক্তি 
(চিত্ত হইতে বিমুক্তি)। কাধ্যবিমুক্তি হইলে এই তিন প্রকার প্রজ্ঞা স্বতঃই উদিত 
চিত্তকে সম্যক্ নিবৃত্ত করে। তাহাই পর-বৈরাগ্যরূপ জ্ঞানের পরাকাষ্টা। তাহাই অগ্রযা 
ুদ্ধিব্যাপারের তাহা প্রান্ত বা সীমান্ত-রেখা। তৎপরে কৈবল্য। সেই তিন প্রান্ত 
যথা__ 

পঞ্চম। বুদ্ধি চরিতাঁধিকারা হইয়াছে অর্থাৎ ভোগ ও অপবর্গ নিম্পাদিত হইয়াছে। অপর্র্গ 
লন্ধ হইলে ভোগ নিবৃত্ত হয়। ভোগ শেষ করার নামই অপবর্গ। “বুদ্ধির দ্বারা আর কিছু অর্থ 
নাই' এইরপ প্রজ্ঞা! হইয়! বুদ্ধির ব্যাপারেতে বিরতি হয়। 

ষ্ঠ । বুদ্ধির স্পন্দন নিবৃত্ত হইবে এবং তাহা যে আর উঠিবে না এরূপ জ্ঞান বষ্ঠ প্রজ্ঞার 
সবরূপ। তাহাতে সর্ব ক্িষটাকিষ্ট সংস্কারের অপগমে চিত্তের শীশ্বতিক নিরোধ হইবে, তাহার ক্ফুট 
প্রজ্ঞ। হয়। পর্ববতমন্তক হইতে বৃহৎ উপলখগ্ড নিয়ে পতিত হুইলে, তাহা! যেমন আর স্স্থানে 
প্রত্যাবর্তন করে না, সেইরূপ গুণসকলও পুরুষ হইতে বিচ্যুত হইয়। গ্রয়োজনাভাবে আর সংঘুক্ত 

হইবে না। এখানে গুণ অর্থে সুখ-ছুঃংখ-মোহরপ বুদ্ধির গুণ, মৌলিক জিগুণ নহে, কারণ তাহারাই 
ত মূল তাহার! আবার কিসে লীন হইবে। 

সপ্তম। এই প্রজ্ঞাবস্থায় পুরুষ যে গুণ-সন্বন্ধ-শূন্ট, স্বপ্রকাশ, অমল, কেধলী, তাহ! প্রত্যাত 
হয়। এখানে গুণ অর্থে ত্রিগুণ। (ইহা! কৈবল্য নহে, কিন্ধু কৈবল্য-বিষয়ক সর্বোত্তম প্রজা! । 
কৈবল্যে চিত্তের প্রতিপ্রসব ব1 লয় হয়? সুতরাং তখন প্রজ্ঞানও লয় হয় )। 

এই সপ্ত প্রান্ততূমি প্রজ্ঞার পর চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে তখন শাঁোপাধিক পুরুষকে যুক্ত কুশল 
বল! যায়। এ গ্রক্ঞা ভাবনাকালে পুরুষকে কুশল বল! যার়। তাহাই জীবন্ু্ধি, অবস্থ]। 
ভীবনকালেও যখন ছুঃখ-সংস্পর্শ ঘটে না, তখনই তাদুশ যোগীকে ভীবন্ুক্ত বল! যার়। রিহ্ষে- 
খ্যাতির পর যখন লেশমাত্র সংস্কার থাকে, এবং যোগী প্রান্তডৃমি-প্রজ্ঞার ভাবনা করেন, ভখনই 
তিনি জীবনুক্ত। কারণ, তখন ছুঃখকর বিবয় উপস্থিত হইলেও তিনি তছপরি বাই ছিব. 

$ 

বিহ 



১৬২ পাঁতজল দর্শন। 

দর্শনে সমাঁপন্গ হইতে পারেন বলিয়! তাহার ছুঃখ-সংস্পর্শ ঘটিতে পারে ন! ; সুতরাং তিনি জীবন্ুক্ত। 
নির্শাণচিত্তাবল্বন করিয্ন। জীবিত থাঁকিলেও যোগী ভীবন্ুক্ত । ফলতঃ মুক্ত বা হুঃখসংস্পর্শের 
অতীত হইয়াও জীবিত থাকিলে অর্থাৎ সামর্থ্য থাকিলেও সম্যক চিত্তনিরোধ করিয়া বিদেহ 
কৈবল্য আশ্রয় ন। করিলেই তাদৃশ যোগীকে জীবনুক্ত বলা যায়। শ্রুতিও বলেন, “জীবন্নেব বিদ্বান 
মুক্ত তবতি | 
আধুনিক কোনও মতে যাহ! জীব্নুক্তি, যোৌগমতে তাহ! শ্রুতান্থমানজ প্রজ্ঞা মাত্র। বিবেক- 

খ্যাতি সিদ্ধ হইলে তাদৃশ যোগী “ভয়ে মনতস্ত' হন ন| বা “ছুঃখে বিলাপ করেন না।” আধুনিক 
ভীবপুক্তের ভীত, সন্ত্রস্ত, শোকার্ত বা অন্য কিছু হইতে বা করিতে দোষ নাই 7; কেবল “অং 
রধান্মি', এইরূপ বুঝিলেই হইল। যোগী-জীবন্ুক্তের সহিত 'তাদৃশ “জীববুক্তের যে স্র্গ-র্তয 
প্রভেদ, তাহা বল! বাহুল্য । 

ভাব্যম্। সিদ্ধা ভবতি বিবেকখ্যাতি হাঁনোপায়, ন চ সিদ্ধিরস্তরেণ সাঁধনমিত্যে- 
তদারভ্যতে-__ 

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদণুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকথ্যাতে? ॥ ২৮ ॥ 
যোগাঙ্গানি অষ্টাবভিধায়িবযমাণানি, তেযামনুষ্ঠানাৎ পঞ্চপর্র্ণে। বিপধ্যয়ন্তাশুদ্ধিরূপন্ত ক্ষয়; নাঁশঃ, 

তৎক্ষয়ে সম্যগজ্ঞানস্তাভিব্যক্তিঃ, যথা যথ! চ সাধনান্তন্থঠীয়স্তে তথ তথ। তন্ুত্বমশুদ্ধিরাপদ্যতে, 
যথা যথ। চ ক্ষীয়তে তথা তথা ক্ষয়ক্রমানুরোধিনী জ্ঞানম্তাপি দীপ্তি বিবর্দধতে, সা খনেষা বিবৃদ্ধি: 
প্রকর্ষমন্ুভবতি আ| বিবেকথ্যাতেঃ__আ গুণপুরুষন্বরূপ-বিজ্ঞানাদিত্যর্ | যোগাঙ্গানুষ্ঠান- 
মশুদ্ধেবিয়োগ-কারণং যথা- পরশুশ্ছেগ্ঘস্য, বিবেকথ্যাতেস্ত প্রাপ্তিকারণং যখা ধর্ম মুখস্য, 
নান্থা কারণম্। ৃ 

কতি চৈতানি কারণানি শাস্ত্রে ভবস্তি, নবৈবেত্যাহ, তদ্ যথা -_-“উগ্ুপত্তিস্থিত্যভিব্যক্কি- 
বিকারপ্রত্যয়াগুয়ঃ। বিষ্বোগান্তত্বতয়ঃ কারণং নবধা! স্থ ভম৮ ইতি। তত্রোৎ- 
পত্তিকারণং মনে! ভবতি বিজ্ঞানস্য, স্থিতিকারণং মনসঃ পুরুষার্থতা, শরীরস্যেবাহার ইতি । অভিব্যক্তি- 
কারণং যথ! রূপস্যালোঁক স্তথা রূপজ্ঞানম্। বিকারকারণং মনসে। বিষয়ান্তরং যথাহগ্রিঃ পাক্যস্য। 
প্রত্যযরকারণং- ধূমজ্ঞানমগরিজ্ঞানস্য | প্রাপ্তিকারণং-_যোগাঙ্গানুষ্ঠানং বিবেকখ্যাতেঃ। বিয়োগ- 
কারণং তেবাশুদ্ধেঃ। অন্যত্বকারণং যথা _নুব্ণস্য সুবর্ণকারঃ | এবমেকস্য স্ত্রীপ্রত্যয়স্য অবিষ্থা 
মূত্বে, ঘেষো৷ ছুঃখত্বে, রাগঃ সুথত্বে, তত্রজ্ঞানং মাধ্যস্থ্যে। ধৃতিকারণং শরীরমিন্দরিয়াণাং তানি চ 
তন্ত, মহাভূতার্নি শরীরাণাঁং তাঁনি চ পরম্পরং সর্ববেষাং, তৈর্যগ.যৌন-মানুষদৈবতানি চ পরম্পরার্ধত্বাৎ। 
ইত্যেবং নব কাঁরপানি। তানি চ যথাঁসম্ভবং পদার্থান্তরেষপি যৌজ্যানি। . যোগাঙ্গানুষ্ঠান্ত 
ঘিধৈব কারণত্বং লততে ইতি ॥ ২৮॥ ূ | 

ভাস্কান্থুবাদ্-_বিবেকথ্যাতিরূপ হানোপায় সিদ্ধ হয় অর্থাৎ উহ! এক প্রকার সিদ্ধি; কিন্ত 
সাঁধন ব্যতিরেকে সিদ্ধি হয় না, সেই হেতু ইহ! ( যোগসাঁধনের বিষয় ) আরম্ত করিতেছেন। 

২৮। যোগাঙ্গানুষ্ঠান হইতে অশুদ্ধির ক্ষ হুইলে বিবেকখ্যাতি পধ্যস্ত জঞানদীন্তি 
হইতে থাকে ॥ স্থ (১) 
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যোগাঙ্গ-অতিধারিধ্যমাণ (যাহা! অভিহিত হইবে ) অষ্টসংখ্যক। তাহাদের অনুষ্টান হইত 
পঞ্চপর্বববিপধধ্যয়রূপ অশুদ্ধির ক্ষয় বা নাঁশ হয়। তাহার ক্ষয়ে সম্যগ.জ্ঞানের অতিব্যক্তি হয়। যেমন 
যেমন সাধনসকলের অশুষ্ঠান করা! যায়, তেমন তেমন অশুদ্ধি তন্ুত্ব (ক্ষীণতা ) প্রাপ্ত হয়। আর 
যেমন বেমন অশুদ্ধি ক্ষয় হয়, তেমন তেমন ক্ষয়ক্রমানসারিণী জ্ঞান্দীপ্তি বিবর্ধিতা হইতে াকে। 
যতদিন না বিবেকখ্যাতি বা গুণের ও পুরুষের স্বরূপ বিজ্ঞান হয়, ততদিন জ্ঞান বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইতে থাকে । যোগাঙগানুষ্ঠান অশুদ্ধির (২) বিয়োগ-কারণ $ যেমন পরশু ছেগ্ঠ বস্ত্র বিম্লেগ- 
কারণ। আর তাহ বিবেকথ্যাতির প্রান্তি-কারণ ; যেমন ধর্ম সুখের । তাহা ( যোগাঙ্গানুঠান ) 
অন্ত কোনপ্রকারে কারণ নহে। 

কয় প্রকার কারণ শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে? নয় প্রকার কারণ কথিত হইয়াছে । তাহারা যথা-_ 
উৎপত্তি, স্থিতি, অভিব্যক্তি, বিকার, প্রত্যয়, আণ্তি, বিয়োগ, অন্যত্ব ও ধৃতি এই নয় প্রকার কারণ 
স্থত হইয়া থাকে । তাহার মধ্যে, মন বিজ্ঞানের উৎপত্তিকারণ; মনের স্থিতি-কারণ পুরুতার্থতা ; 
শরীরের আহার। অভিব্যক্তিকারণ যথা আলোক রূপের ; তথ! রূপজ্জান ( অর্থাৎ রূপজ্ঞানও 
রূপের প্রতিসংবেদনের কারণ, তাহাতে "আমি রূপ জাঁনিলাম' এই প্রকার রূপবুদ্ধির প্রতিসংবেদন 
হয়)। বিকার-কারণ ষথা,-_মনের বিষয়াস্তর বা! পাক্যবস্ত্র অগ্নি। প্রত্যপ্কারণ যথা, ধুম-্ঞান 
অগ্নি জ্ঞানের। প্রাপ্তিকারণ যথ। যোগাঙ্গানুষ্ঠান বিবেকথ্যাতির, আর তাহাই অশুদ্ধির বিয়োগ- 
কারণ। অন্ত্ব-কারণ যথা স্থবর্ণকার নুবর্ণের। তেমনি একই স্ত্ী-জ্ঞানের মৃঢত্ব, দুঃখত্ব, সুখস্ 
ও মাধ্যস্থ্-রূপ অন্তত্বের কারণ যথাক্রমে অবিদ্তা, দ্বেষ, রাগ ও তত্রজ্ঞান। শরীর ইন্দিয়ের 
ও ইন্দ্রিয় শরীরের ধৃতিকারণ ; তেমনি মহাভূত শরীর সকলের আর তাহারা ( মহাঁভূতেরা ) পরস্পর 
পরম্পরের ধতি-কারণ। আর পণ্ড, মনুষ্য ও দেবতারা পরম্পর পরস্পরের অর্থ বলিয়! ধৃতি-কারণ। 
এই নব কারণ। ইহারা যথাসম্ভব পদার্থান্তরেও যোজ্য। যোগাঙ্গানুষ্ঠান ছুই প্রকারে কারণত৷ 
লাভ করে (বিয়োগ ও প্রাপ্তি )। 

টীক1। ২৮। (১) ক্লেশসকল বা অবিদ্যাদি পঞ্চ প্রকার অজ্ঞান প্রবল থাঁকিলেও 
বিবেকজ্ঞান হয়। কিন্ত সেই সব অজ্ঞানসংস্কার সাধনের দ্বারা যত ক্গীণ হইতে 

থাকে তত বিবেকজ্ঞানের প্রন্ফুটতা হয়। পরে সমাধিলাভপূর্বক সম্প্রজ্জাত সমাপত্তিতে সিদ্ধ হইলে 
বিবেকের পূর্ণ খ্যাতি হয়। এইরূপে বিবেকজ্ঞানের ক্ফুটত| হওয়ার নামই জ্ঞানদীস্তি। “বিষয়ে 
রাগ আন! দুঃখের হেতু' ইহা জানিয়াও যাহার! তদর্জনে ও তত্রক্ষণে যত্ববান্ তাহাদের এক রকম 
জ্ঞান। বাহার! উহ! জানিয়! বিষয়ের সম্পর্কত্যাগে যত্ববান্ তাহাদের তথ্বিষয়ক জ্ঞানের দীপ্তি বা 
ন্ষুটত| হইতেছে । আর ধীহাঁর! বিষয় ত্যাগ করিয়া পুনগ্রহণে সম্যক্ বিরত হ্ইয়াছেন, তীহাঁদেরই 
“বিবয় দ্রঃখময়' এই জ্ঞানের খ্যাতি বা সম্যক্ ক্ষুটতা হইয়াছে বলিতে হুইবে। বিবেকজ্ঞান- 
সম্বন্ধেও তদ্রপ। 

২৮। (২) যম-নিয়ম আদি যোগাঙ্গ জ্ঞানরূপ বিবেকের কিরূপে কারণ হইতে পারে তাঁষ্যকার 
সেই শঙ্কার উত্তরে দেখাইয়াছেন যে যোগাঙ্গ অশুদ্ধির বিযোগকারণ। 
অবিদ্ধাদি সমস্তই অজ্ঞান। যোগাঙ্গানুষ্ঠান অর্থে অবিষ্তাদির বশে কাধ্য না কল্পা। তাহাতে 

( অবিষ্ভাদিবশে কাধ্য না করাতে ) অবিষ্ভাদি ক্ষীণ হয় ও বিবেক-জ্ঞানের দীপ্তি হয়। যেমন দ্বেষ 
এক অজ্ঞানমূলক বৃত্তি। হিংসাই প্রধান ছ্বেষ। অহিংসা করিলে সেই হেষরূপ অজ্ঞানের ধাধ্য 
রুদ্ধ হয়, তাহাতেই ক্রমণ তন্বারা বিবেকজ্ঞানের খ্যাতি হইতে পারে। সত্যের হ্বারা সেইরূপ 
লোভাদি নান! অজ্ঞান নষ্ট হয়। আসন-প্রাণায়ামের দ্বারা শরীর স্থির, নিশ্চল, বেদনাশূন্তবৎ হইলে 
“আমি শরীরী” এই অবিদ্ভার খ্যাতি হাস হইয়া “আমি অশরীরী” এই বিষ্তাভাবনার আঙ্মকুল্য হয়। 
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গ্রুপে বোগাঙ্গানুষ্ঠান বিদ্যার কারণ। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তদ্দারা অশুদ্ধিরূপ বিপর্ধ্যসংস্কার বিষুক্ত হয়, 
তাহ! হইলেই বিদ্যার খ্যাতি হয়। 

অশুদ্ধি অর্থে শুদ্ধ অজ্ঞান নহে কিন্তু অজ্ঞানমূলক কর্ম এবং তাহার সঞ্চিত সংস্কার। 
যৌগাঙ্গাহুষ্ঠান অর্থে জ্ঞানমূলক কর্ম্েরে আচরণ। জ্ঞানমূলক কর্মের দ্বারা অজ্ঞানমূলক কর্ম 
নাশ হয়। তাহাতে জ্ঞানের সম্যক্ খ্যাতি হয়। জ্ঞানের খ্যাতি হইলে অজ্ঞান নাশ হয়। 
অজ্ঞান সম্যক নষ্ট হুইলে বুদ্ধিনিবৃত্তি বা কৈবল্য হয়। এই রূপেই যোগানুষ্ঠান কৈবলোর 
হ্তু। 

অনেক স্থলদর্শা লোক যোগের দ্বার! জ্ঞান হয়, ইহ! শুনিয়া ক্ষেপিয়া উঠে। তাহার! 
বলে অন্ু্ান জ্ঞানের কারণ নহে; প্রতাক্ষ, অনুমান ও আগমই জ্ঞানের কারণ। বন্তত 
একথা যোগীরাও অস্বীকার করেন না। যোগানুষ্ঠান কিরূপে জ্ঞানের কারণ তাহা উপরে 
দর্শিত হইল। ফলত সমাধি পরম প্রত্যক্ষ, তংপূর্বক বে বিচার হয় তাহাই বিবেকজ্ঞানে 
পর্ধ্যবলিত হয়। আর সাক্ষাৎকারী পুরুষের দ্বার উপদিষ্ট জ্ঞান মোক্ষবিষয়ক বিশুদ্ধ আগম। 

যোগান্ুষ্ঠান বিষ্ভার কারণ। কারণ বলিলেই যে উপাদানকারণমাত্র বুঝায় না তাহা 
ভাষ্যকার সুম্পষ্টরূপে বুঝাইয়াছেন। বস্তুত মোক্ষের কিছু উপাদান কারণ নাই। বন্ধ অর্থে 
গুণ ও পুরুষের সংযোগ। বাহ দ্রব্যের সংযোগ যেমন একদেশাবস্থান, অবাহ্ পুম্প্রকৃতির 
সংযোগ সেরূপ নহে। তাহাদের সংযোগ “অবিবিক্ত প্রত্যম' মাত্র। সেই অবিবেক প্রত্যয় 
বিবেকের ঘ্বার। নষ্ট হয়। যোগ অশুদ্ধির বিয়োগ-কারণ ও বিবেকের প্রীপ্তিকারণ। বিবেকের 
দ্বারা অবিবেকের নাশ হয়। এইরপেই যোগ মোক্ষের কারণ। পরস্ত সংযোগের যেরূপ 
এ হইতে পারে না, বিয়োগেরও ( দুঃখবিয়োগের বা মোক্ষের) সেইরূপ উপাদান 

| 

ভাষ্ুষ্। তত্র যোগাঙ্গান্বধাধ্যস্তে_ 

যমনিয়মাসন প্রাণায়াৰ প্রত্যাহার-ধারণাধ্যানসমাধয়ো হঠীবঙ্গানি ॥২৯॥ 
থাক্রমমেতেযামনুষ্ঠানং হ্বরূপঞ্চ বক্ষ্যামঃ ॥ ২৯ ॥ 

ভাব্যান্বুবাদ্-_এস্থলে যোগাঙ্গ অবধারিত (১) হইতেছে-_ 

২৯। যম, নিক্ম, আসন, প্রাণার়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্ট যোগাজ ॥ হু 
যথাক্রমে ইহাদের অনুষ্ঠান ও স্বরূপ ( অগ্রে ) বলিব। 
টীকা । ২৯। (১) শাস্থাস্তরে যোগের যড়ঙ্গ কথিত হইয়াছে বলিয়া বৃথা কেহ কেহ 

গোল করেন। ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাহাই যোগাঙ্গ কর! যাঁউক ন! এই অষ্টাঙ্গের অন্তর্গত সাধন কাহারও 
অতিক্রম করিবার ধোঁ নাই । ূ 

মহাভারতে আছে “বেদেষু চাষ্টগুণিনং যোগমাহর্মনীবিণঃ” অর্থাৎ বেদে যোগ অষ্টাঙ্গ বলিয়া 
মনীধিগণের-্বারা কথিত হয়। 
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ভর”. 

অহিংসাসত্যান্তেয়ব্রন্মচধ্যাপরিগ্রহ! যমাঃ ॥ ৩০ ॥ 
ভাষ্যমূ। তত্রাহিংসা সর্বরথ| সর্বদা সর্বভৃতানামনভিদ্রোহঃ উত্তরে চ যমবিয়ঙাকযলা 

স্তংসিদ্ধিপরতয়। তত্প্রতিপাদনায় প্রতিপাগ্তন্তে, তদব্দাতরূপ-করণায়ৈবোপাদীয়ন্তে। তথা চোক্তং 
“স খন্বয়ং ব্রাজ্মণে। থা বথ ব্রতানি বন্ুনি সমাদিগুসতে তথা তথ প্রগাদ্- 
কতেভ্যো হিংসানিদানেভ্যো নিবর্তমীনস্তামেবাবদাতরূপামহিধসাং 
করোভীতি।” সত্যং বথার্থে বাত্মনদে, বথ! দৃষ্টং যথাম্থুমিতং বথ! শ্রুতং তথা বাজ্মনশ্চেতি, পরক্র 
স্ববৌধসংক্রাস্তয়ে বাগুক্তী সা যদি ন বঞ্চিত ভ্রান্ত ব৷ প্রতিপত্তিবন্ধ্যা বা ভবেদিতি, এম! 
সর্বভূতোপকারার্থং প্রবৃত্ত ন ভূতোপঘাতায়, যদ্দি চৈবমপ্যভিধীয়মান ভূতোপঘথাতপরৈব স্তাৎ ন সত্যং 
তবেৎ, পাঁপমেব ভবে তেন পুণ্যাভাসেন পুণ্যপ্রতিরূপকেণ কষ্টং তম: প্রাপু যা তন্মাৎ পরীক্ষয 
সর্বভূতহিতং সত্যং ভ্রগ়াং। ভ্ডেয়ম্ অশাস্তপূর্ববকং দ্রব্যাণাং পরত: স্বীকরণম্, ততপ্রতিষেধঃ 
পুনরস্পৃহারপমন্তেরমিতি ৷ ব্রন্গচরধ্যং  গুেক্দিয়ন্তোপস্থহ্ত সংযমঃ। বিষয়াণীমর্জনরক্ষণ- 
ক্ষয়সগ-হিংসাদোষদর্শনাদস্বীকরণমপরিগ্রহ ইত্যেতে যমাঃ ॥ ৩০ ॥ 

৩০। তাহার মধ্যে অহিংসা, সতা, অস্তেয়, ব্র্গচর্ধ্য ও অপরিগ্রহ (এই পাঁচটি ) যম ॥ স্থু 
ভাব্যান্থুবাদ__ইহার ভিতর অহিংস! (১) সর্বরথা ( সর্ব প্রকারে ), সর্বদা, সর্ব ভূতের 

অনভিদ্রোহ। সত্যার্দি অন্য যমনিয়মসকল অহিংসামূলক | তাহারা অহিংসা-সিদ্ধির হেতু বলিয়া 
অহিংসা-প্রতিপাদনের নিমিত্তই শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে । আর অহিংসাকে নির্মল করিবার 
জন্যই তাহার! ( সত্যাদি ) উপাদেয় । তথা উক্ত হইয়াছে ( শ্রুতিতে ) “সেই ব্রক্ষবিৎ যে যে রূপে 
ব্রত সকল অনুষ্ঠান করেন, সেই সেই রূপেই (এ ব্রতের দ্বারা ) প্রমাদরুত হিংসামূলক কর্ণ 
হইতে নিবর্তমান হুইয়। সেই অহিংসাকেই নির্্ল করেন অর্থাৎ ত্রহ্গবিৎ প্ব্যক্তির সমস্ত ধর্মীচরণ 
অহ্িংসাকে নির্মল করে” । সত্য (২) যথাভূত অর্থযুক্ত বাক্য ও মন। যেরপ দৃষ্ট, অনুমিত বা শ্রুত 
হইয়াছে, সেইরূপ বাক্য ও মন অর্থাৎ কথন এবং চিন্ত।। নিজজ্ঞান-সং্রাস্তিহেতু অপরকে বাক্য 
ৰলিলে সেই বাক্য যদি বঞ্চক বা ভ্রন্ত বা শ্রোতার নিকট অর্থশূন্ঠ না হয় (তাহা হইলে সেই বাক্য 
সত্য )। কিঞ্চ সেই বাক্য সর্বভূতের উপঘাতক ন! হইয়া উপকারার্থ প্রযুক্ত হওয়া আবশ্ঠক ; 
কারণ বাক্য অভিধীয়মান হইলে বদি ভূতোপঘাতক হয়, তাহা হইলে তাহ! সত্যরূপ পুণ্য হয় না, 
পাপই হয়। তাদৃশ পুণ্যবৎপ্রতীয়মান, পুণ্যদদৃশ বাক্যের দ্বার! দুখেনয তম বা নিরয় লাঁত হয়, 
সেই হেতু বিচারপূর্বক সর্ধ্বভূতহিতজনক সত্য বাক্য বলিবে। স্তের (৩) অর্থে অশাস্থপূর্ববক 
( অবৈধরূপে ) অপরের দ্রব্য গ্রহণ; অন্তেয়-_-অস্পৃহারপ স্তেয-প্রতিষেধ। ব্রন্মচর্যয- _গুধেক্রিয় 
হইয়া উপস্থের সংযম (৪)। অর্জন, রক্ষণ, ক্ষয়, সঙ্গ ও হিংসা, বিষয়ের এই পঞ্চবিধ পোষ দর্শন 
করিয়। তাহা গ্রহণ ন! করা (৫) অপরিগ্রহ। ইহারা যম। 

দীক।। ৩০। (১) ভাষ্যকার অহিংসার সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়াছেন। শ্রুতি বলেন “মা হিংস্তাৎ 
সর্ধভূতানি । অহিংস! শুদ্ধ প্রারিপীড়ন-বর্জনবরান্বাত্র নহে, কিন্তু গ্রাণিগণের প্রতি মৈত্রযাদি 
সম্তাব পোষণ কর! । সর্ব! বাহ্বিষয়ক স্বার্থপরত্ গ্কযাগ না করিলে অহিংস আচরণ সম্ভবপর 
হয় না। পরের মাসে নিজের শরীরের তুষ্টিপুষ্টিকরণেচ্ছ। হিংসার) প্রধান নিদান, আর 
বাহ্নুখ খু'জিতে গেলে নিশ্চয়ই পরকে পীড়া দেওয়! অবন্ঠস্তাবী হয়। পরকে ভয় প্রান, 
পরুষ বাক্যে মর্চ্ছেদন প্রভৃতি সমন্তই হিংসা। সত্যাদির দ্বারা লোভদ্বেষাদি 
বৃ্তি ক্গীণ হইতে থাকে বলিয়া অপর সমস্ত যম ও নিয়ম সাধন অহিংসাকেই নির্ধল করে। 



১৬৬ পাতঞজল দর্শন । 

অনেকে মনে করেন জীবনধারণ করিলে প্রাণীদের মারা! যখন অবশ্যক্তাবী তখন অহিংসাসাধন 
কিরূপে সম্ভব হয়? অহিংসাসাধনের মূলতত্ব না বুঝাতেই এই শঙ্কা হয়। যোগভাম্বকার 
বলিয়াছেন “নান্গপহত্য ভূতাঙ্গযপভোঁগঃ সম্ভবতি” অতএব দেহধারণ করিলে প্রাণিপীড়া অবশ্যস্তাবী। 
তাহা জানিয়া (১) দেহধারণ না হয় এই উদ্দেশ্যে যোগীর৷ যোগাচরণ করেন। ইহা প্রথম অহিংসা 
সাধন। (২) যথাশক্তি অনাবশ্যক স্থাবর ও জঙগম প্রাণীদের হিংসা হইতে বিরতি দ্বিতীয় লাধন। 
(৩) প্রাণীদের মধ্যে বথাশক্তি উচ্চ প্রাণীদের দুঃখদান ন| করা তৃতীয় অহিংস! সাধন। 

ফলতঃ হিংসা বা! প্রাণিপীড়ন যে ক্রুরতা, জিঘাংসা, দ্বেম আদি দুষিত মনোভাব হইতে হয় 
তাহা ত্যাগ করিতে থাকাই অহিংসা। কাহারও ক্রুরতাঁদি দূষিত ভাব না থাকিলে যদি তাহার 
কোন কর্মে তাহার পিতামাতাঁও নিহত হয় তবে সেই কর্কে কি ব্যবহারত, কি পঁরমার্থতঃ, হিংসা 
বলা যায় না। হিংসার তারতম্য আছে। পিতানাত! বা সন্তানকে হিংস! করা. আর আততাম়ীকে 
বধ কর! একরূপ অপকর্ম নহে। কারণ কত অধিক ক্রুরতাদি ছুষ্ট প্রবৃত্তি থাকিলে তবে 
পিতাঁদিকে লোকে হিংসা করিতে পারে? হৃদয়ের দুষিত প্রবৃত্তির তারতম্যে হিংসাঁদি অপকর্ণেরও 
তারতম্য হয়। এইজন্য মানুষ মারা ও ঘাঁস ছেড়। সমান হিংসা নহে। আবার পরুষ কথা 
বলিয়া পীড়া দেওয়া! ও প্রাণপাত করাও সমান হিংসা নহে। প্রাণ প্রাণীদের সর্বাপেক্ষা প্রিয়, 
স্থতরাং প্রাণনাশ সর্বাপেক্ষ। প্রবল হিংসা। তন্মধ্যে আবার প্রধান পিতামাতাদির হিংসা, 
তৎপরে বন্ধুবান্ধবাদির, ততপরে সাধারণ মন্গুষ্যের, ততপরে আততারীর, তৎপরে উপকারী পশ্াদির, 
তৎপরে পঙ্বাদির, তৎপরে অপকারী পশ্বাদির, তৎপরে সাধারণ বৃক্ষাদির, তৎপরে অপকারী 
বক্ষাদির, তৎপরে তক্ষ্য বৃক্ষারদির, তৎপরে ভক্ষ্য শস্তাদির, তৎপরে অদৃশ্য প্রাণীদের হিংসা ক্রমশঃ 
মুদুতর। এমন কি আততাদী-বধ ও বৃক্ষাদি-নাশ সাধারণ লোকের পক্ষে দোষাবহ হিংস' 
বলিয়া গণ্য হয় না। কারণ সাধারণ লোকে যে অবস্থায় আছে তাহাতে তাহার! এরূপ কর্মের 
্বারা অধিকতর দূষিত হয়'না। ক্রিমি ন্বেদ তোঁজন করিলে আর কি দুষিত হইবে? এইজস্য 
মন্তু বলিয়াছেন মাংসাদি ভক্ষণে দোষ নাই, কারণ উহা প্রাণীদের প্রবৃত্তি, কিন্তু উহ! হইতে নিবৃত্তি 
হইলে মহাঁফল। যেমন মসীলিগ্ড বন্তে পুনঃ মসী দিলে তাহা! অধিক মলিন হয় না, সেইরূপ 
প্রবৃত্তিপন্কলিপ্ত মন্ুষ্যের মীংসাদি ভোজনে বাঁ ক্ষেত্রাদি কর্ধণে আর অধিক কি অপুণ্য হইবে? 
তবে উহ হইতে সাধারণ বাবব্রতাদি ধর্মকর্মের দ্বারা নিবৃত্ত হইলে তাহ! মহাফল হয়। 

এই গেল সাধারণ লোকের কথা । যোগীদের পক্ষে অহিংসাদির সার্বভৌম মহাব্রত আচরণীয়, 
তাই তাহারা অহিংসাদির যতদুর সম্ভব আচরণের চেষ্টা করেন। প্রথমতঃ তাহারা মন্ুঘুজাতির 
এমন কি আততামীরও হিংসা করেন ন| এবং পশুদের প্রতিও যথাসম্ভব অহিংস! বা অতি মৃদু হিংস 
(যেমন সর্পাদিকে ভয় দেখাইয়৷ তাড়াইয়। দেওয়! মাত্র) করেন। দ্বিতীরতঃ অকারণে স্থাবর 
প্রাণীদেরও উতপীড়িত করেন ন1। দেহধারণের জন্য কেহ কেহ শীর্ণপর্ণাদি ভোঁজন করেন অথবা 
ভিক্ষান্নে দেহধারণ করেন। পুরাকালে নিয়ম ছিল ( এখনও আধ্যাবর্তের স্থানে স্থানে আছে) 
যে গৃহস্থ কিছু বেশী তন্ন পাক করিবে এবং তাহার কিয়দংশ সমাগত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের দিবে। 
“সন্্যাসী ব্রহ্মচারী চ পকান্নস্বামিনাবুভৌ 1” সন্ন্যাসী যদৃচ্ছ! বিচরণ করিতে করিতে কোন গৃহস্থের 
বাড়ী মাধুকরী লইলে তাঁহার তাহাতে অন্নঘটিত হিংসাদোষ হয় না। মনত আরও বলেন পাঁদক্ষেপা- 
দিতে যে অবশ্যন্তাবী হিংস! হয় সন্ন্যাসী তাহা ক্ষালনের জন্য অন্তত ১২ বার প্রাণায়াম করিবেন। 
এইরূপে যোগীঝ! মৃহুতম অবশ্যস্ভাবী হিংসা করিয়াও অহিংসাধন্মকে প্রবর্ধিত করত শেষে যোগসিদ্ধির 
দ্বারা দেহধারণ হইতে শাশ্বতকালের জন্য বিমুক্ত হইয়! সর্বপ্রাণীর অহিংসক হন। দেশকাল ও 
আচারভেদে প্রাচীনকালের স্থুযোগ ন! পাইলেও অহিংসার এই তত্বদকল লক্ষ্য করত বথাশক্তি 
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অহিংসার আচরণ করিয়! গেলে হৃদয় হিংসাদোধমুক্ত হয় ও তাহাতে যোগ অনুকূল হয়। অবশ্য- 
স্তাবী কিছু হিংস! অত্যাজ্য হইলেও “আমি যোগের দ্বারা অনন্তকালের জন্য সর্বপ্রাণীর অহিংসক 
হইতে পারিব” এই বিশ্তদ্ধ অহিংসাপক্কল্পের বার সেই দোষ বারিত হয়। কারণ হাদয়গুন্ধিই 
যোগাঙ্গের উদ্দেশ্য | 

৩০। (২) সত্য । যে বিষয় প্রমিত হইয়াছে চিত্ত ও বাক্যকে তদন্থরূপ করিবার চেষ্টাই মত্য 
সাধন। পরপীড়া হয় এরূপ সত্য বাঁচ্য বা চিন্ত্য নহে; যেমন__পরের যথার্থ দোষ কীতন করিয়া 
পরকে পীড়িত কর| অথব! “অসত্যম্তাবলম্বীর! নাশ প্রাপ্ত হউক' ইত্যাকার চিন্তা! ৷ 

সত্য সম্বন্ধে শ্রুতি যথা-_“সত্যমেব জয়তে নানৃতম্ঠ | “সত্যেন পন্থা! বিততে! দেব্যানঃ | 
ইত্যাদি। সত্য সাধন করিতে হইলে প্রথমে মৌন ঝ| অল্পভাঁষিতা অভ্যাস করিতে হয়। অধিক 
কথা বলিলে অনেক অসত্য কথ। প্রায়ই বলিতে হয়। মনকে সত্যপ্রবণ করিতে হইলে কাব্য, গল্প, 
উপন্যাস আদি কাল্পনিক বিষয় হইতে বিরত করিতে হয়। পরে অপারমাধ্ধিক সত্য সকল ত্যাগ 
করিয়া কেবল পারমাধিক সত্য বা তন্বসকল চিন্তা করিতে হয়। 

সাধারণ মন্ুষ্যের চিত্ত অলীক চিন্তায় নিয়ত ব্যস্ত বলিয়৷ তাত্বিক সত্যের চিন্তা মনে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করে ন। তজ্জন্ সাধারণে গল্প উপম! প্রস্থতি মিথ্য! প্রপঞ্চের দ্বার।৷ সদ্িষয় কথঞ্চিৎ গ্রহণ 
করে। বালককে পিত] বলে “সত্যকথা বল্ নৎ তোর মস্তক চূর্ণ করিব”, “অশ্বমেধসহঅ্চ সত্য 
তুলয়াধূতস্” ইত্যাদি অলীক উপনার দ্বারা সত্যের উপদেশ সাধারণ মানবের পক্ষে কাধ্যকারী 
হয়। 

সম্যক্ সত্যাচরণশীল যোগীর তাদৃশ উপদেশ বা চিন্তা কার্যকর হয় না। তাহারা সমস্ত 
কাল্পনিকতা ও অলীকত৷ ছাঁড়িয়৷ বাক্য ও মনকে কেবল তত্ববিষয়ক ও প্রমিতপদার্ঘবিষয়ক 
করেন। কল্পনাবিলাস না! ছাড়িলে প্ররুত সত্যসাধন দুর্ঘট। সত্য বলিলে যে স্থলে পরের 
অনিষ্ট হয় সে স্থলে মৌন বিধেয়। সহদ্দেশ্তেও অসত্য অকথনীয়। অদ্ধ সত্য (হত গজের 
হ্যায়) অধিকতর হেয়। ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তিবন্ধ্য বাক্যের দ্বারাই অর্ধ সত্য কথিত হয়। 

৩০। (৩) যাহ! অদত্ত বা ধর্মমত অপ্রাপ্য তাদৃশ দ্রব্যগ্রহণ শ্ডেয়। তাহা ত্যাগ করিয়া 
মনে তাদৃশ স্পৃহা ন-উঠা-রূপ নিষ্পৃহ ভাব-বিশেষই অস্তেয্ন ৷ কুড়াইয়া পাইলে বা নিধি পাইলেও 
তাহা গ্রাহ নহে, কারণ তাহা পরম্ব। এক যোগী পর্বতে থাকেন, তথায় এক মণি পাইলেন; 
তাহাও তাহার গ্রাহ্থ নহে, কারণ পর্বত রাজার সুতরাং তত্রত্য সমন্ডই রাঁজার। ফলত যাহা 
নিজন্ব নহে, তাদৃশ দ্রব্য গ্রহণ না করা এবং তাদৃশ দ্রব্যে স্পৃহা ত্যাগ করার চেষ্টাই অন্তর 
সাধন । এ বিষয়ে শ্রুতি বথা__মা গৃধঃ কন্তাস্থিদ্ধনম্।+ 

৩০। (৪) ব্রহ্মচধ্য। গুপ্তেন্দরিয় -চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করিয়া অর্থাৎ অক্রন্ষচধ্যের 
বিষয় হইতে সর্বক্ররিয়কে সংযত করিয়া, উপস্থসংঘম করাই ব্রহ্গচধ্য । শুদ্ধ উপস্থসংযম-মাত্র ক্রন্ষধ্য 
নহে। “ন্মরণং কীর্ভনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহাভাষণম্। সক্কল্পোহ্ধ্যবসায়শ্চ+ ক্রিয়ানিষ্পতিরেবচ । 
এতন্মৈথুনমন্টাগং প্রবদস্তি মনীষিণঃ| বিপরীতং ত্রহ্ষচরযামন্টেয়ং মুযুক্ষুভি” ॥ এইরূপ অষ্ট 
অন্রঙ্গচর্ধ্যবর্জনই ব্রহ্মচধ্য। অব্রঙ্গতর্যের চিন্ত। মনে উঠিলেই তাহা দূর করিয়া দিতে হয়। কখনও 
তাহাকে প্রশ্রয় দিতে নাই। তাহা হইলে ব্রহ্গচর্ধ্য কদাপি সিদ্ধ হয় না। ব্রহ্গর্ধের জন্তু 
মিতাহার প্রয়োজন। প্রচুর স্ব ছুপ্ধ আদি ভোগীর পক্ষে সাত্বিক আহার, যোগীর নহে.। মিতাহার 
ও মিতনিদ্রার ঘ্ার৷ শরীরকে কিছু ক্রিষ্ট রাখা ব্রহ্মচারীর পক্ষে আবশ্যক। তৎপূর্ববক সম্যক 
অন্রন্গচর্ধ্যের আচরণ ত্যাগ করিয়া এবং মনকে কাম্যবিষয়কদ্বল্পশূন্ঠ করিয়া উপস্থেন্ত্রিয়কে বর্খহীন 
করিলে, তবে ব্রহ্গচ্ধ্য সিদ্ধ হয়। অনব্রহ্গচারীর মাত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয় না তছিষয়ে .শ্রুতি 
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যথা--সত্যেন লত্যন্তপসা হোষ আত্মা, সম্যগ. জ্ঞানেন ত্রক্মচর্যেণ নিতাম । জীবনে কখনও 
অন্রন্ষচর্্য করিব না এইন্ধপ সন্বল্প করিয়া ও তাদৃশসংস্কপ্পূর্র্ক “জননেন্দ্রিয় শু হইয়া যাউক' 
এইকপ জননেন্জিয়ের মর্শস্থানে নিক্কি্তা ভাবনা করিলে ব্র্গচধ্যের সহায় হয়। 

৩০। (৫) বিষয়ের অর্জনে ছুঃখ, রক্ষণে ছুঃখ, ক্ষয় হইলে হুঃখ, সঙ্গে সংস্কারজনিত ছুঃখ 
এবং বিষগ্গ্রহণে অবশ্যস্তাবী হিংস। ও তজ্জনিত ছুঃখ, এই সকল ছুঃখ বুঝিয়া ছুঃখ-মুমুক্ষ প্রথমত 
ব্ষিয় ত্যাগ করেন ও পরে অগ্রহণ করেন। কেবল প্রাণধারণের উপযুক্ত দ্রব্যমাত্রই শ্বীকার্ধ্য। 
শ্রুতি বলেন “ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বনানশ্ুঃ” বছ দ্রৰোর স্বামী হইয়া তাহ! পরার্থে ত্যাগ না৷ কর! 
্বার্থপরত! ও পরছুঃে. অসহান্গভূতি। যোগীরা নিঃস্বার্থপরতার চরম সীমায় যাইতে চান বলিয়া 
তাহাদের পক্ষে সম্যগ্লপে ভোগ্য বিধয়ত্যাগ কর! 'অবশ্যান্তাবী। মনে কর তোমাঁর প্রয়োজনাতি- 
রিক্ত সম্পত্তি আছে, কোন ছুঃঘী আসিয়! তোমার নিকট তাহ! প্রার্থনা! করিল, তুমি যদি তাহ! ন! 
দাও তবে তুমি স্বার্থপর দয়াহীন। তজ্জন্য যোগীরা প্রথমেই নিজন্ব পরার্থে ত্যাগ করেন ও 
পরে আর প্রাণধাত্রার অতিরিক্ত ডুব্য পরিগ্রহণ করেন না। প্রাণধারণ ন! করিলে যোগসিদ্ধি 
হইয়। দোষের সম্যক নিবৃত্তি হইবে ন। বপিয়! প্রাণধারণের উপযোগী” মাব্রই ভোগ্যপরি গ্রহ 
করেন। অধিক ভোগ্য বস্তর স্বামী হইয়! থাকিলে যোগসিদ্ধি দুরস্থ হয়। 

তে তু-_ 

জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌম মহাব্রতম্ ॥ ৩১ ॥ 
ভাব্যম্। তত্রাহহিংস৷ জাত্যবচ্ছিন্ন_ -মতশ্যবন্ধকন্ত মতস্তেঘেব নান্তত্র হিংসা, সৈব দেশাবচ্ছিনন 

-ন তীর্থে হনিথ্যামীতি। দৈব কালাবচ্ছিন্ন-_ন চতুর্দশ্যাং ন পুণ্যেহহনি হনিঘ্যমীতি। সৈব 
ব্রিভিরুপরতম্য সময়াবচ্ছিনা-_দেবত্রাক্গণার্থে নান্ঠথা হনিব্যামীতি, ষথাচ ক্ষত্রিযাণাং যুদ্ধ এব হিংসা 
নাম্চত্রেতি। এভিজ্জীতিদেশকালসমগ্নৈরনবচ্ছিন্না অহিংসাদয়ঃ সর্বখৈব পরিপালনীয়াঃ সর্ববভূমিযু 
সর্বাবিষয়েষু সর্ববৈবাবিদিতব্যভিচারাঃ সার্বভৌম! মহীতব্রতমিত্যুচ্যতে ॥ ৩১ ॥ 

৩১। তাহার! (যমসকল )_ জাতি, দেশ, কাল ও সময়ের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হইলে সার্বভৌম 
মহাত্রত হয় ॥ (১) থু 

ভাষ্যানুবাদ-_তাহার মধ্যে জাত্যবচ্ছিন্না অহিংস। যথা-__মংস্তবন্ধকের মত্ম্তজাত্যবচ্ছিন্না হিংসা, 
অন্জাত্যবচ্ছি্। অহিংসা। নেশাবচ্ছিন্না অহিংসা যথা-_তীর্থে হনন করিব ন| ইত্যাদিরূপ। 
কালাবচ্ছিন্না অহিংস যথা-_চতুশী বা! পুণ্যিনে হনন করিব না! ইত্যাদিবপ | সেই অহিংস! জাত্যাদি 
ত্রিবিধবিষয়ে অবচ্ছিন্' না! হইলেও সম্াবচ্ছিন্ন হইতে পারে। সময়াবচ্ছিন্না অহিংসা যথা-_দেব- 
ব্রাহ্মণের জন্য হনন করি, আর কিছুর জন্য নহে। অথব৷ ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধেতেই হিংসা ( কর্তৃব্য'), 
অন্থত্র হিংসা,ন! কর! ( অহিংস! )। এইরূপ জাতি, দেশ, কাল ও সময়ের দ্বার! অনবচ্ছিন্ন অহিংস, 
সত্য প্রত্ৃতি সর্বথা পরিপালন করা উচিত। সর্ধব ভূমিতে, সর্ব্ব বিষয়েতে, সর্ধবথ৷ ব্যতিচারশূন্ঠ 
বা সার্বভৌম হইলে যম সকলকে মহাত্রত বল! ধায়। 

টীকা । ৩১। (৯) সকলগ্রকার ধর্ম্াচরণকারী ব্যক্তি অহিংসাদির কিছু কিছু আচরণ করেন 
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বটে, কিন্ত যোগীরা তাহাদের পরিপূ্ণরূপে আচর্ণ করেন। তাদৃশরূপে আচরিত বম সকল সার্বভৌম 
হুয় ও মহাত্রত নামে আখ্যাত হয়। 

সময় অর্থে কর্তৃব্যের নিয়ম। যেমন অর্জুন ক্ষত্রিরের কাধ্য বলিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহা! 
সময়বশে হিংসা । যোগীর! সর্ব] ও সর্ধন্র হিংসাদি বর্জন করেন। তাঘ্ সুগম । 

শৌচসভ্তোষতপ-্ম্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি নিপ্নমাত ॥ ৩২ ॥ 
ভাব্যম্। তত্র শৌচং মৃজ্জলা দিজনিতং মেধ্যাত্যবহরণাঁদি চ বাহাম্। আতান্তরং চিত্তমলা- 

নামাক্ষালনম্। সন্তভোষঃ সন্নিহিতসাধনাদধিকশ্ান্ুপাদিৎসা! । তপঃ ছন্বসহনম্, বন্থশ্চ জিঘৎসাপিপালে, 
শীতোঞ্চে, স্থানাসনে, কাষ্ঠমৌনাকারমৌনে চ। ব্রতানি চৈব যথাযোগং কৃক্ছুচান্থারণ্সান্তপনাদীনি | 
্বাধ্যায়ঃ মোক্ষশাস্ত্রাণামধ্যয়নং প্রণব্জপো ব|। ঈশ্বরপ্রণিধানং তশ্সিন্ পরমগুরৌ সর্বকন্মার্পণং, 
'শব্যাসনস্থোহথ পথি ব্রঞ্জন্ বা স্বস্থঃ পরিক্ষীণবিতর্কজালঃ। সংসারবীজক্ষয়- 
মীক্ষমাণঃ স্যাক্সিত্যমুক্তো হম্থতভোগভাগী” ৷ যত্রেদমুক্তং “ততঃ প্রত্যকচেতনাধি- 
গমোইপ্য্তরায়াভাবাশ্চ” ইতি ॥ ৩২ ॥ 

৩২। শোৌচ, সম্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান ইহার! নিরম ॥ স্থু 
ভাষ্যান্ুবাদ__তাহার মধ্যে, মৃজ্জলাদিজনিত ও মেধ্যাহার প্রভৃতি যে শৌচ, তাহা বাহ। 

আত্যন্তর শৌচ চিত্ত-মল-ক্ষালন (১) । সন্তোষ (২)__-সন্িহিত সাধনের ( লক্বপ্রাণবাত্রিকমাত্র- 
সাধনের ) অধিক যে সাধন, তাহার গ্রহণেচ্ছাশ্ন্ঠত৷ | তপঃ (৩) দ্বন্বসহন। দ্বন্দ যথা-_ 
ক্ষুধা 'ও পিপাসা, শীত ও উষ্ণ, স্থান (স্থিরাবস্থান) ও আসন, কাষ্টমৌন ও আকারমৌন। 
কৃষ্ছু, চান্দরার়ণ, সান্তপন প্রভৃতি ব্রতসকলও তপঃ। স্বাধ্যায় (৪)__মোক্ষশাস্ত্রধ্যয়ন অথবা প্রণব- 

জপ শ্বরপ্রণিধান (৫)__সেই পরম গুরু ঈশ্বরে সর্ব্বকর্মার্পণ, (বথ! উক্ত হইয়াছে ) *শব্যাতে 
বা আসনে স্থিত হইয়! অথবা পথে গমন করিতে করিতে মাত্মস্থ, পরিক্গীণবিতর্কজাল যোগী সংসার- 
বীজকে ক্ষীরমাণ নিরীক্ষণ করত নিত্য মুক্ত অর্থাৎ নিত্য তৃথ্ত ও অমৃতভোগভাগী হন”। এ বিষয়ে 

সুত্রকার বলিয়াছেন “তাহা ( ঈশ্বরগ্রণিধান ) হইতে প্রত্যকচেতনাধিগম এবং অস্তরায় সকলের 
অভাব হয় ॥৮ (১২৯ সু) 

টীকা। ৩২। (১) শৌচাচরণের দারা ব্রহ্ম্ধ্যাদির সহায়ত হয়। পৃতিযুক্ত জান্তব পদার্থের 
আঘ্াণ হইতে অন্দুর্তিজনক (950901৮৩ ) গুরুভাব হয়। তাহাতে লোকে উত্তেজনা চায় ও 
তগ্বশে উত্তেজক মগ্তাঁদি পান 'ও ইন্ছ্রিয়ের উত্তেজনা! করে। এই জন্য অশুচির চিত্ত মলিন ও শরীক 
যৌগোপযোগী কর্মণ্যতাশূন্ঠ হয়। অতএব শরীর ও আবাস নির্শাল রাখা এবং মেধ্য আহার করা 
যোঁপীর বিধের। অমেধ্য আহারে শরীরাত্যন্তরে অশুচি পদার্থ প্রবেশ করিয়া! উপরোক্ত মলিন ভাব 
আনয়ন করে। পচা, ছুর্ণন্ধ, মাদক, অন্বাভাঁবিকরূপে কোন শরীরযন্ত্রের উত্তেজক, এরূপ দ্রব্য সকল 
অমেধ্য। তাহার সংসর্গ বা আহার অবিধেয় | মাদক সেবনে কখনও চিত্স্থ্র্য হয় না। যোগে 
চিত্তকে শ্ববশে আনিতে হয়। মাকে উহ! স্ববশ থাকে ন| বলিরা উহ! যোগের বিপক্ষ । চরকও 
ঠিক এই কথ! বলিয়্াছেন-_+প্রেত্য চেহ চ যঙ্টেরেস্তখা! মোক্ষে চ যৎ পরম্। মনঃ সমাঁধেৌ তৎ- 
সর্ববমায়ত্বং সর্ববদেহিনাম্॥ মগ্ভেন মনদশ্চার়ং সংক্ষোভঃ ক্রি্তে মহান্। শ্রেয়োতি বিগ্রধৃজান্কে 

২২ 



১৭০ পাতঞ্জল দর্শন। 

মদান্ধ! মন্তলালসাঃ |” ২৪ অঃ। অর্থাৎ পরলোকে ও ইহলে।কে যাহা ভাল এবং পরম শ্রেরঃ তাহা 
সমন্তই দেহীর পক্ষে মনের সমাধির ঘারাই লাভ করাবায়। কিন্ত মগ্থের দ্বারা মনের অত্যন্ত 
সংক্ষোত হুইয়। যায়। মগের দ্বার! যাহারা অন্ধ ও মগ্চে যাহাদের লালসা, তাহার! শ্রেরঃ হইতে 
বিযুক্ত হয় । 

মদ, মান, 'অনুয়াি চিত্তমলের ক্ষালন করা! আত্যন্তরিক শৌচ। 
৩২। (২) সন্তোষ। কোন ইঞ্ট পদার্থ প্রাপ্ত হইলে যে তুই নিশ্চিন্তভাব আসে তাহা ভাঁবন৷ 

করিয়া সম্তোষকে আয়ত্ত করিতে হয়। পরে 'বাহা পাইরাছি তাহাই বথেষ্ট-_এরূপ ভাবন। সহকারে 
উক্ত তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত ভাব ধ্যান করিতে হয়। ইহাই সন্তোবের সাধন। সম্তোবসন্বদ্ধে শানে আছে 
যে যেমন কণ্টকত্রাণের জন্য সমস্ত ক্ষিতিতগ চম্খ্াবূত ন। কবির! কেবল পাক! পরিলেই কণ্টক 
হইতে রক্ষ। হয়, সেইরূপ সমস্ত কাম্যব্বিয় পাইয়। সী হইব এইরূপ আঁকাক্ষায় সুখ হয় ন|। 
কিন্তু সন্তোবের দ্বারাই হয়। যযাঁতি বলিয়াছিলেন “ন জাতু কাম: কামানামুপডোগেন শাম্যতি। 
ইবিষ! কৃষ্ণবর্জের ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥” অন্যত্র _সর্বাত্র সম্পদ স্তস্ত সন্তপ্রং যন্ত মানসম্। উপানদ্- 
গৃঢ়পাদস্ত নন চম্খাতৃতৈব ভূঃ ॥ 

৩২। (৩) তপ। ২1১ স্ত্রের টিপ্লনী দ্রষ্টব্য। কেবল কামা বিবয়ের জন্য তপস্তা করা 
যোগাঙ্গ নহে । শ্রুতি আছে “ন তত্র দক্ষিণ যন্তি নাবিছাংস স্তপন্বিনঃ” | যাঁহার। অল্পমাত্র ছুঃখে 
ব্স্ত হয়, তাহাদের যৌগ হইবার আঁশ। নাই। তাই দ্ুঃখসহিষুতারূপ তপন্তার দ্বার। তিতিক্ষা- 
সাধন কাধ্য। শরীর কষ্টসহিষুঃ হইলে এবং শারীরিক স্থাভাবে মন তত বিকৃত না হইলেই 
যোগসাধনে উত্তম অধিকার হয়। 

কাষ্ঠমৌন - বাক্য, আকার ও ইঙ্গিত আদির দ্বারাও কিছু বিজ্ঞপ্তি না করা। আকার-মৌন 
-«আকারাদির দ্বারা বিজ্ঞাপন কর।, কিন্তু বাক্য না বলা। মৌনের দ্বার। বুথ বাক্য, পরুষবাকা 
আদি না! বলার সামর্থ্য জন্মে। সত্যের সহায়ত। হর। গালিদহন, 'অধিতাপস্কোচ প্রভৃতিও 
সিদ্ধ হয়। 

ক্ষুৎপিপাসা সহন করিলে ক্ষুধাদির ঘ্বার1 সহসা! ধ্যানের ব্যাঘাত হয় না৷ আসনের দ্বারা শরীরের 
নিশ্চলত৷ হয়। কৃম্ছাদি ব্রত সকল পাপক্ষয়ের জন্য প্ররোজন হইলেই কাধা, নচেৎ নহে। 

৩২। (৪) স্বাধ্যায়ের দ্বার। বাকা একতান হত । তাহাতে একতানভাবে অর্থম্মরণের 

আনুকূল্য হয়। মোক্ষশান্ত্রাধযয়ন হইতে বিষয়চিন্তা ক্ষীণ ও পরমার্থে রুচি ও জ্ঞান বদ্ধিত হয়। 
৩২। (৫) প্রশীস্ত ঈশ্বরচিত্তে নিজের চিস্তুকে স্থাপন করিয়া অর্থাৎ আত্মাকে ঈশ্বরে ও 

ঈশ্বরকে নিজেতে ভাবিয়া সর্ধ্ব অপরিহার্য চেষ্টা! তাহার দ্বারাই যেন হইতেছে, প্রত্যেক কর্মে এই- 
রূপ ভাবনা কর! অর্থাৎ কর্মের ফলাকাঙ্। ত্যাগ করা ঈশ্বরে সর্ববকন্ধার্পণ। তাদৃশ নিশ্চিন্ত সাধক 
শয়নাসনাদি সর্ববকার্যে আপনাকে ঈশ্বরস্থ ব! শান্তত্বরূপ জানিয়৷ করণবর্গের নিবৃত্তির অপেক্ষায় শরীর- 
যাত্রা নির্বাহ করিয়! যান। চিদ্রপে স্থিত ঈশ্বরকে আত্মমধ্যে চিন্তা করিতে করিতে যোগীর 
প্রত্যক্চেতনাধিগম হয় । (ঈশ্বরপ্রণিধানের সুত্র দ্রষ্টব্য )। ঈশ্বরকে বিশ্কৃত হইয়া কোন কর্ম 
করিলে তখন ঈশ্বরে কর্ম সমর্পণ হয় না। সম্পূর্ণ অভিমানপুর্বকই তাহা হয়। “আমি অকর্তা” 
এরূপ ভাবিয়। ও স্থার্য়ে ব| অন্তবাহযে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া কেনি কন্ধ করিলে এবং 
সেই কর্মের ফল যোগ ব৷ নিবৃত্তির দিকে যাঁউক এইরূপ চিস্তাসহ কর্ম করিলে তবে সেই 
কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ কর! হয়। 
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ভাষম্। এতেষাং যমনিয়মানাং_ 

বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ ৩৩ ॥ 
বদান্ত ব্রাঙ্গণস্ত হিংসাদয়ো বিতর্কা জায়েরন্ হুনিষ্ামাহমপকারিণম্, অনুতমপি বক্ষ্যামি, 

্রব্যমপ্যস্ত স্বীকরিষ্যামি, দারেষু চাশ্ত ব্যবারী ভবিষ্যামি, পরিগ্রহ্ষু চান্ত স্বামী ভবিষ্যামীতি। 
এবমুন্সারগপ্রবণবিতর্কজরেণাতিদীপ্তেন বাধ্যমানন্তংপ্রতিপক্ষান্ ভাবয়ে, ঘোরেযু সংসারা্গারেষু 
পচ্যমানেন ময়া শরণমুপাঁগতঃ সর্ববভূতাভয়প্রদানেন যোগধন্মঃ,। স খন্বহং ত্যক্কা বিতর্কান 
পুনস্তানাদদানস্তল্যঃ শ্ববৃত্তেন ইতি ভাঁবর়ে্ যথ৷ শ্বা বাস্তাবলেহী তথা ত্যক্তস্ত পুনরাদদ্দান ইতি, 
এবমাদি হুত্রান্তরেঘপি যৌজ্যম্ ॥ ৩৩ ॥ 

ভাব্যান্থুবাদ-_-এই যমনিযমসকলের__ 
৩৩। বিতর্কের দ্বার! বাধা হইলে, প্রতিপক্ষ ভাবন! করিবে ॥ (১) সু 
এই ব্রহ্মবিদের যখন হিংসাদি বিতর্কসকল জন্মায় বে-_আমি অপকারীকে ভনন করিব, অসত্য 

বাক্য বলিব, ইহার দ্রব্য গ্রহণ করিব, ইহার দারার সহিত বাভিচার করিব, এই সকল পরিগ্রহের 
স্বামী হইব, তখন এইরূপ উন্মার্গপ্রবণ অতিদীপ্ত, বিতর্ক-জরের দ্বারা বাধ্যমান হইলে তাহার 
প্রতিপক্ষ ভাঁবন! করিবে--“ঘোর সংসারাঙ্গারে দহমান আমি সর্বভূতে অভয় প্রদান করিয়া 
যোগধর্মের শরণ লইয়াছি। সেই আমি বিতর্ক সকল ত্যাগ করত পুনরায় গ্রহণ করিয়া কুকুরের 
ম্যায় আচরণ করিতেছি” ইহা! চিন্তা করিবে। যেমন কুকুর বাস্তাবলেহী অর্থাৎ বমিতান্নের 
তক্ষক, সেইরূপ ত্যক্তপদার্থের গ্রহণ। ইত্যার্দি প্রকার (প্রতিপক্ষতাবন ) স্ৃত্রাস্তরোক্ত 
সাধনেও প্রয়োক্তব্য। 

টীক।| ৩৩। (১) বিতর্ক-অহিংসাঁদি দশবিধ যম ও নিয়মের বিরুদ্ধ কর্ম । তাহার! যথা-_ 
হিংসা, অনৃত, স্তেয়, অব্রঙ্ছচধা, পরিগ্রহ এবং অশৌচ, অসন্তোষ, অতিতিক্ষা, বৃথা! বাক্য, হীন 
পুরুষের চরিত্রভাবন! বা অনীশ্বরগুণভাবনা। 

বিতর্ক হিৎসাদয়? ক্লুতকারিতানুমোদিতা লোভ ক্রোধমোহপূর্বকা 
মৃহুমধ্যাধিমাত্র! ছুঃথাজ্ঞানানস্তকলা ইতি প্রন্তিপক্ষভাবনম্ ॥ ৩৪॥ 
ভাষ্যম্। তত্র হিংসা তাবৎ কৃতা কারিতাইস্থমোদিতেতি ত্রিধা, একৈকা পুনস্্রধা, লোভেন-_ 

মাংসচ্্ার্থেন, ক্রোধেন-.অপরূতমনেনেতি, মোহেন -ধর্শে। মে ভবিষ্যতীতি। লোতক্রোধমোহাঃ 
পুনস্ত্িবিধাঃ মৃহ্মধ্যাধিমাত্রা ইতি, এবং সপ্বিংশতিভেদা তবস্তি হিংসায়াঃ। মৃদ্মধ্যাধিমাত্রাঃ পুনস্বেধা, 
মৃহমৃহঃ, মধ্যমৃহঃ, তীতরমূদ্ররিতি, তথা মৃদুমধ্যঃ, মধ্যমধ্যঃ, তীব্রমধ্য ইতি, তথা মুহতীব্রঃ, মধ্যতীব্রঃ, 
অধিমাত্রতীব্র ইতি, এবমেকাশীতিভেদা হিংসা ভবতি। স! পুননিয়মবিকল্পসমুচ্চয়তেদাদসংখোয়া 
প্রাণভৃত্তেদন্তাপরিসংখ্যেযত্বাদিতি । এব্মনৃতাদিঘপি যোজ্যম্। 

তে খমী বিতর্কা ছুঃখাজ্ঞানানস্তফল! ইতি প্রতিপক্ষভাবনং ছুঃখমজ্ঞানধ্ানস্তফলং যেষামিতি 
গ্রতিপক্ষতাবনম্। তথাঁচ হিংসকঃ প্রথমং তাবদ্ বধাস্ত বীধ্যমাক্ষিপতি, ততঃ শস্ত্াদিনিপাতেন ছুঃখন্নতি, 
ততো৷ জীবিতাদপি মোচয়তি, ততো বী্ধ্যাক্ষেপাদস্ত চেতনাচেতনমুপকরণং ক্ষীণবীধ্যং ভবতি, 
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ছঃখোৎপাদাররকতির্ধ্যকপ্রেতাদিযু ছুখমন্ুতবতি জীবিতব্যপরোপণাৎ প্রতিক্ষণঞ্চ জীবিতাত্যয়ে বর্তমানো 
মরণমিচ্ছন্নপি ছুঃখবিপাঁকন্ত নিয়তবিপাকবেদনীয়ত্বাৎ কথক্চিদেবোচ্ছ,লিতি, যদি চ কথঞ্চিত পুণ্যাদপগতা 
( পুখ্যাবাপগত| ইতি পাঠিন্তরম্) হিংস! ভবেৎ তত্র সথপ্রাপ্তো ভব্দল্লাযুরিতি। এবমনৃতাদিঘপি 
যোজাং বথাসম্ভবমূ। এবং ব্তির্কাণাং চামুমেবান্থগতং বিপাকমনিষ্টং ভাবযঙ্ন বিতর্কেষু মনঃ- 
প্রণিদধীত। প্রতিপক্ষভাবনাদ্ হেতোহ্ে্য়া বিতর্কাঃ ॥ ৩৪ ॥ 

৩৪। হিংসা, অনৃত, স্তেয় প্রভৃতি বিতর্ক সকল কৃত, কারিত ও অনুমোদিত ; ক্রোধ, লোত, 
ও মোহ-পূর্ধ্বক আচরিত এরং মৃছ, মধ্য ও অধিমাত্র। তাহারা অনন্ত ছঃখ এবং অনন্ত অজ্ঞানের 
কারণ। ইহা প্রতিপক্ষভাবন ॥ (১) সু 
ভাষ্যান্থবাদ- তাহার মধ্যে হিংসা কৃত, কারিত ও অনুমোদিত এই ত্রিধা। এই তিনের 

মধ্যে এক একটি আবার ত্রিবিধ। লোতপূররবক, যেমন মাংসচর্্-নিমিত্ত ; ক্রোধপূর্ব্বক, যেমন “এ 
আমার অপকার করিয়াছে, অতএব হিংস্ত” ; এবং মোহপূর্বক যেমন “হিংসা! (পশুবলি) হইতে 
আমার ধর্ম হইবে ।” ক্রোধ, লোভ ও মোহ আবার ত্রিবিধ_মূছ, মধ্য ও অধিমাত্র। এইরূপে 
হিংসা সপ্তবিংশতি প্রকার হয়। মুছ্, মধ্য ও অধিমাত্র পুনরায় ত্রিবিধ-_মৃহ-মূহ, মধ্য-মৃহছ ও তীব্র 
মূছ, সেই রূপ মৃদুমধ্য, মধ্যমধ্য ও তীত্রমধ্য ; সেই রূপ মৃতৃতীব্র, মধ্যতীত্র ও অধিমাত্রতীব্র ; এইরূপে 
হিংসা! একা শীতি প্রকারণ সেই হিংসা আবার নিপনম, বিকল্প ও সমুচ্চয় ভেদে অসংখ্য প্রকার । 
হেহেতু প্রাণিগণ অপরিসঙ্ঘ্যের। এইরূপ ( বিভাগ-প্রণালী ) অনৃত, স্তেয় প্রভৃতিতেও যোজ্য। 

“এই বিতর্ক সকল অনস্ত ছুঃখাজ্ঞান-ফল” এই প্রকারভাবনা প্রতিপক্ষভাবন অর্থাৎ "অনন্ত 
চুধখ এবং অনন্ত অজ্ঞান, বিতর্কের-ফল” এবিধ (ভাবনাই ) প্রতিপক্ষভাবন৷ । কিঞ্ হিংসক প্রথমে 
বধ্যের বীরধ্য (বল) বিনষ্ট করে ( বন্ধনাদিপূর্ববক ); পরে শন্ত্রাদির আঘাতে ছুঃখ প্রদান করে, পরে 
প্রাণ হইতে বিষুক্ত করে। তাহার মধ্যে বধ্যের বীধ্যাক্ষেপ করার জন্য হিংসকের চেতনাচেতন 
(করণ ও শরীরাদি ) উপকরণ সকল"ক্ষীণবীধ্য ( কার্য্যাক্ষম ) হয়, ছুংখপ্রদানহেতু হিংসক নরক তির্ধ্যক্ 
প্রেতার্দি যোনিতে দুঃখান্থুভব করে ; আর প্রাণ বিনাশ করার জন্য হিংসক প্রতিক্ষণ জীবন-নাশকর 
( মোহময় রুগ্রাবস্থায় ) বর্তমান থাকিয়৷ মরণ ইচ্ছ। করিয়াও সেই দুঃখবিপাঁকের নিয়ত-বিপাঁক-বেদনীয়ত্ব- 
হেতু (২) কোনরূপে কেবল জীবিত থাকে মাত্র। আর যদি কোনরূপ পুণ্যের দ্বারা হিংসা অপগত 
(৩) হয়, তাহ! হইলে স্ুখপ্রান্তি হইলে অল্লামু হয়। (এই যুক্তি-প্রণালী) অনৃত-স্তেয়াদিতেও 
যথাসম্ভব যৌজ্য। এইরূপে বিতর্ক সকলের এ প্রকার অবশ্ঠস্তাবী অনিষ্ট ফল চিন্তা করিয়া! মনকে 
আর বিতর্কে নিবিষ্ট করিবে না । প্রতিপক্ষ-ভাবনারূপ হেতুর দ্বার বিতর্কসকল হেয় (ত্যাজ্য )। 

উকা। ৩৪। (১) কৃত-ন্বক্ং কৃত। কারিত- কাহারও দ্বারা করান। অনুমোদিত 
সুছিংসাঁদির অনুমোদন কর! । স্বয়ং প্রাণীকে গীড়। দেওয়৷ কৃত হিংসা । মাঁংসাদি ক্রয় কর! 
কারিত হিংসা । শক্রু, অপকারী ব| তয়ঙ্কর কোন প্রাণীর পীড়াতে অনুমোদন কর! অনুমোদিত 
ছিংসা। যেমন “সাপ মারিয়াছ, উত্তম করিয়াছ” ইত্যাঁকার অনুমোদন । এবন্িধ হিংসাঁদি আবার 
প্রোোধপূর্ব্বক, লোতপূর্ববক ব৷ মোহপূর্ব্ক ( যেমন,__ভগবান্ পশুদেরকে মারিয়৷ খাইবার জন্য স্বজন 
করিরাছেন, ইত্যাগ্ভাকাঁর মোহযুক্ত সিদ্ধান্তপূর্ববক ) আচরিত হয়। 

ক্কত, কারিত, অন্গন্পেদিত এবং ক্রোধ, লৌভ ও মোহ-পুর্বক আচরিত হিংসাঁদি বিতর্কসকল 
আবার মৃহ, মধ্য ও অধিমাত্র (প্রব্ল) হয়। এইরূপে হিংসাদি বিতর্ক প্রত্যেকে একানীতি 
প্রকার হয়। 

ফলত সর্ববধা! অথুমাত্রও হিংসাদি দোষ ন! ঘটে তাহা৷ যোগিগণের কর্তব্য। তবেই বিশুহ্ব 
যোগধর্ প্রাছূর্ভত হয়। 
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৩৪ | (২) নিয়তবিপাঁকত্বহেতু- অর্থাৎ সেই ছুঃখ যে-হিংসাকর্থ্ের ফল সেই কর্ম সম্পূর্ণরূপে 
ফলবৎ হুইবে ব! হইয়াছে বলিয়া । সেই ছুঃখকর কর্মের ফল যাবৎ শেষ না হয়, তাবৎ জীবন শেষ 
হয় না। 

৩৪। (৩) “পুণ্যাদপগতা” এবং “পুণ্যাবাপগতা” এই দ্বিবিধ পাঠ আছে। পুণ্যাবাঁপগত। 
অর্থে প্রবল পুশ্যের সহিত আবাঁপগত বা ফলীভূত। তাহাতে হিংসার ফল সম্যক বিকসিত হন্ন না 
কিন্ত প্রাণী তন্দার! অল্লাযুহয়। অপগত অর্থে এখানে নাশ নহে কিন্তু সম্যক ফলীডূত না হওয়া। 

ভাষ্যম্। যদান্ত স্যুরপ্রসবধধ্্মীণন্তদ! তত্রুতমৈশ্বধাং যোগিনঃ সিদ্ধিহ্চকং ভবতি, তদ্যথা-_ 

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎ্সন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ ॥ ৩৫ ॥ 
সর্বপ্রাণিনাং ভবতি ॥ ৩৫ ॥ 

ভাব্যান্গুবাদ্- যখন (প্রতিপক্ষ ভাবনার দ্বারা ) যোগীর হিংসাদি বিতর্কসকল অপ্রসবধশ্ 
(১) অর্থাৎ দগ্ধ-বীজকল্প হয়, তখন তজ্জনিত এশ্বধ্য ষোগীর সিদ্ধিক্চক হয়, তাহ যথা__ 

৩৫। অহিংস প্রতিচিত হইলে তৎসঙ্গিধিতে সর্ধ্ব প্রাণী নির্বৈর হয় ॥ সু 

টাক1। ৩৫। (১) যম ও নিয়ম-সকল সমাধি বা! তাহার কাছাকাছি ধ্যানের দ্বারাই প্রতিষঠঠিত 
হয়। ঈশ্বর-প্রণিধানের প্রতিষ্ঠ। ও সমাধি সহজন্মা। হিংসাঁদি বিতর্কও হুশ্্ান্নুক্মরূপে ধ্যানবলেই 
লক্ষ্য হয় এবং ধ্যানবলেই চিত্ত হইতে তাহার! বিদুরিত হয়। উচ্চ ধ্যানই যমনিয়মের প্রতিষ্ঠার 
হেতু । 

অনেকে মনে করেন আগে যম, পরে নিয়ম, ইত্যাদিক্রমে যোগ সাধন করিতে হয়। তাহা 
সম্পূর্ণ ভ্রান্তি । যম, নিয়ম, আসন, প্রাণারাঁম ও প্রত্যাহারাম্থকুল ধারণ! প্রথমেই অভ্যাস করিতে 
হয়, ধারণা পুষ্ট হইয়া ধ্যান হয় ও পরে ধ্যানই সমাধি হয়। সেই সঙ্গে যম নিয়ম আদি প্রতিষ্ঠিত ও 
আসন আদি সিদ্ধ হইতে থাকে । 

যমনিয়মের প্রতিষ্ঠা অর্থে বিতর্কসকলের অপ্রসবধধ্মত্ব। যখন হিংসাঁদি বিতর্ক চিত্তে স্বত বা 
কোনি উদ্বোধক হেতুতে আর উঠে ন| তখনই অহিংসাদিরা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলা যায়। 

মেস্মেরিজস্ বিদ্যায় ইচ্ছাশক্তির সামান্য উৎকর্ষ করিয়। মন্ুয্যপশ্থাদিকে বশীরুত করা যাঁয়। যে 
যোগীর ইচ্ছাশক্তি এত উৎকর্প্রাপ্ত হইন্লাছে যে তণ্দারা প্রক্কৃতি হইতে একেবারে হিংসাকে বিদুরিত 
করিয়াছেন, তাহার সন্গিধিতে যে প্রাণীরা তাহার মনৌভাবের দ্বারা ভাবিত হইয়া! হিংসা ত্যাগ করিবে 
তাহাতে সংশয় হইতে পারে না । 



১৭৪ পাঁতঞল দর্শন | 

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশয়ত্মম্ ॥ ৩৬ ॥ 

ভাব্যম্। ধার্থ্িকো ভূয়া ইতি ভবতি ধার্শিকঃ, স্বর্গং প্রাপ্গুহীতি স্বর্গং প্রাপ্মোতি 
অমোঘাহস্ত বাগ ভবতি ॥ ৩৬ ॥ 

৩৬ | সত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে (১) বাক্য ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বগুণঘুক্ত হয় ॥ স্থ 
ভাষ্যান্ুুবাদ-_“ধার্শ্িক হও” বলিলে ধার্ট্িক হয়, “ন্বর্গপ্রাপ্ত হও” বলিলে স্বর্গপ্রাপ্ত হয় । 

সত্যপ্রতিষ্ঠের বাক্য অমোঘ হয়। 

টীক1। ৩৬। (১) রতাউর্ডিনিনিত ওই -শক্তির দ্বারা হয়। বাহার বাকা ও মন 
সদাই যথার্থবিষমক- প্রাণ রক্ষার্থেও ধাঁহাঁর অধধার্থ বলিবার চিন্ত। আসে না-তীহার বাক্যবাঁহিত 
ইচ্ছা-শক্তি যে অমৌঘ হইবে, তাহা নিশ্চয় । [77960 5888591101 দ্বারা রোগ, মিথ্যাবাদিত, 
ভয়শীলতা৷ প্রভৃতি দূর হয়। আমরাও ইহ! পরীক্ষা করিয়। দেখিয়াছি। তৎক্ষেত্রে যেমন বশ্য 
বাক্তির মনে অচল বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়া তাহার রোগাদি দুর হর, সেইরূপ পরমোৎকর্ষ-প্রাপ্ত-ইচ্ছা- 
শক্তি যোগীর মনে উৎপন্ন হইয়!, সরল অরুদ্ধ নলে জলপ্রবাহের স্টার, সরল সত্য বাক্যের ছার! বাহিত 
হইয়। শ্রোতার হৃদয়ে আধিপত্য করে। তাহাতে শ্রোতার সেই বাক্যান্রূপ ভাব প্রবল হুর ও 
তঘিরন্ধ ভাব অপ্রবল হয়। এইরপে ধার্শিক হও বগিলে ধার্শিক প্রকৃতির আপুরণ হই! শ্রোতা 
ধার্মিক হয়। “জল মাটি হউক" এরূপ বাক্য সত্যপ্রতিষ্ঠার দ্বার। সিদ্ধ হয় ন|। সুতরাং সত্যপ্রতিষ্ঠ 
বোগী ক্ষমতার বহিভূত বার্থ সংকল্প করেন ন|। বাহার! বাক্যার্থ বুঝে তাদৃশ প্রাণীর উপরই 
সত্য প্রতিষ্ঠা'জনিত শক্তি কাধ্য করে। 

অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্বরতোপস্থানম্ ॥ ৭ ॥ 
ভাঁষ্যম। সর্বদিক্স্থান্স্তোপতিষ্ঠন্তে রত্বানি ॥ ৩৭ ॥ 

৩৭। অন্তেয়প্রতিষ্ঠা হইলে সর্ধব রত্ব উপস্থিত হয় ॥ স্থু 

ভাষ্যানুবাদ- সর্ধবদিক্স্থিত রত্ব সকল উপস্থিত হয়। (১) 

টাকা । ৩৭। (১) অন্তেয়-প্রতিষ্ঠার দ্বারা সাধকের এরপ নিষ্পৃহ ভাব মুখাঁদি হইতে বিকীর্ণ 
হয়, বে তাহাকে দেখিলেই প্রাণীরা তাহাকে অতিমাত্র বিশ্বাস্ত মনে করে ও তজ্জন্ত তাঁহাকে দাতারা 
হব স্থ উত্তমোত্তম বস্ত উপহার দিতে পারিয়! নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। এইরূপে যোগীর নিকট 
( যোগী নান। দিকে ভ্রমণ করিলে ) নানাদিকৃস্থ রত্ব ( উত্তম উত্তম দ্রব্য ) উপস্থিত হয়। যোগীর 
প্রভাবে মুগ্ধ হইয়! তাহাকে পরম আশ্বাসস্থল জ্ঞানে চেতন রত্ব সকল স্বয়ং তীহার নিকট উপস্থিত 
হইতে পারে, কিন্তু স্বঢেতন রত্ব সকল দাতাদের দ্বারাই উপস্থাপিত হয়। বে জাতির মধ্যে যাহ 
উৎকৃষ্ট তাহাই রত্ব। 



সাধনপাদ । ৩৮৩৭ সুত্র। ১৭৫ 

্রহ্গচর্ধয প্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ ॥ ৩৮ ॥ 
ভাষ্যম্। যন্ত লাভাদপ্রতিঘান্ গুণান্ুৎকর্ষয়তি, সিদ্ধশ্চ বিনেয়েযু জ্ঞানমাধাতুং সমর্থো 

ভবতীতি ॥ ৩৮ ॥ 
৩৮। ব্রহ্ধচরধ্যপ্রতিষ্ঠ। হইলে বীধ্যলাভ হয় ॥ নু | 
ভাব্যানুবাদ--যাহার লাভে অপ্রতিঘ গুণসকল (১) অর্থাৎ অণিমাদি, উত্কর্ষতা প্রাপ্ত 

হয়। আর সিদ্ধ ( উহাদি-সিদ্ধিসম্পন্ন হইয়! ) শি্য-হৃদয়ে জ্ঞান আহিত করিতে সমর্থ হয়েন। 
টাক1। ৩৮। (১) অপ্রতিঘ ৭. প্রতিঘাতশৃল্ত বা ব্যাহতিশূন্য জ্ঞান, ক্রিয়া ও শক্তি, অর্থাৎ 

অণিমা্দি। অন্রন্মচধ্যের দ্বার! শরীরের স্নায়ু আদি সমন্ডের সারহাঁনি হয়। বৃক্ষা্দিরাও ফলিত 
হইবার পর নিস্তেজ হয় দেখা যাঁয়। ব্রঞ্চধ্যের ছারা সারহানি রুদ্ধ হওয়াতে বীর্যলাত হয়। তন্্বারা 
ক্রমশ অপ্রতিঘ গুণের উপচয় হয়। আর জ্ঞানাদিলাভে সিদ্ধ হইয়া সেই জ্ঞান শিষ্যের হৃদয়ে 
আহিত করিবার সামর্থ্য হয়। অব্রক্মচারীর জ্ঞানোপদেশ শিষ্বোর হৃদয়ে আহিত হয় না, হূর্ববল ধানুষ্ের 
শরের শ্টায় চর্ম মাত্র বিদ্ধ করে। 

মাত্র ইন্দ্রিয়কাধ্য হইতে বিরত থাকিয়া আহার নিদ্রার্দি পরারণ হইয়া জীবন যাঁপন করিলে 
ব্র্মচধ্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। ন্বাভীবিক নিরমে যে, দেহীদের দেহবীজ উৎপন্ন হয়, তাহা ধৃতি- 
সন্কল্প, আহারনিদ্রাদির সংযম ও কাম্য-বিষর সংকল্প ত্যাগের দ্বার রুদ্ধ কবিলে তবে ব্রহ্গচধ্য 
সাধিত ও সিদ্ধ হয়। 

অপরিগ্রহস্থষ্যে জন্মকথন্তাসম্বোধ? ॥ ৩৯ ॥ 
ভাব্যম্। অন্ত ভবতি, কোহহমাঁসং, কথমহমাসং, কিংস্থিদিদং কথংস্থিদিদং, কে ব1 তবিষ্যামঃ, 

কথং বা ভবিষ্যাম ইতি, এবমপ্য পূর্ববাস্তপরান্তমধ্যোত্মভাবভিজ্ঞাসা স্বরূপেণোপাবর্ততে। এতা 
বমস্থেধ্যে সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৯ ॥ 

৩৯। অপরিগ্রহস্থিধ্যে জন্মকথন্তার জ্ঞান হয় ॥ সু 
ভাব্যান্ুবাদ্-_যোগীর প্রাদুভূত হয় (১)। আমি কে ছিলাম ও কি ছিলাম? এই 

শরীর কি? কি রূপেই বা ইহা হইল? ভবিষ্যতে কি কি হইব? কিরূপেই বা! হইব? (ইহার 
নাম জন্মকথন্ত। )। বোগীর এইরূপ অতীত, ভবিষ্যুৎ ও বর্তমান আত্মভাবজিজ্ঞাসা বথান্বরূপে জ্ঞান- 
গোচর হয়। পূর্ববলিখিত সিদ্ধিসকল বমস্থৈধ্যে প্রাদৃভূত হয়। 

টীক1। ৩৯। (১) শরীরের ভোগ্যবিষয়ে অপরিগ্রহের দ্বারা তুচ্ছতা জ্ঞান হইলে, শরীরও 
পরিগ্রহম্বরূপ বলিগ্। খ্যাতি হয়। তাহাতে বিষয় এবং শরীর হইতে মনের আল্গাভাব হয়। 
সেই ভাঁবালক্বনপূর্ব্বক ধ্যান হইতে জন্মকথন্তাসম্বোধ হয়। বর্তমানে শরীরের ও বিষয়ের সহিত 
ঘনিষ্ঠতাঁজনিত মোহই পূর্বাপর জ্ঞানের প্রতিবন্ধক. শরীরকে সমাক্ স্থির ও নিশ্চেষ্ট করিলে 
যেমন শরীর-নিরপেক্ষ দূরদর্শনাদি-ভ্তান হয়, ভোগ্য বিষয়ের সহিত শরীরও সেইরূপ পপরিগ্রহ- 
মাত্র এরূপ খ্যাতি হইলে নিজের পৃথক বোধ হওয়াতে এবং শীরীর মৌহের উপরে উঠাতে 
জন্মকথন্তার জ্ঞান হয়। 



১৭৬ পাতঞ্জল দর্শন। 

ভাষ্যম। নিরমেধু বক্ষ্যামঃ_ 

শৌচাৎ স্বাঙ্ভুগুগ্পা পরৈরসংস্গত ॥ ৪*॥ 
স্বাঙ্গে জুগুগ্গায়াং শৌচমারতমাঁণঃ কায়াবন্থদর্শী কায়ানভিঘঙ্গী যতির্ভবতি। কিধ পরৈরসংসর্গঃ 

কায়ম্বভাবাবলোকী স্বমপি কায়ং জিহানুমৃজ্জলাদিতিরাক্ষালয়ন্ পি কায়শ্ুদ্ধিমপন্ঠন কথং 
পরকায়ৈরত্যন্তমেবাপ্রয়তৈঃ সংস্থজ্যেত ॥৪০॥ 

ভাব্যান্থুবাদ-_নিয়মের সিদ্ধি সকল বলিব__ 
8৪। শৌচ হইতে নিজ শরীরে জুগুগ্সা বা দ্বণা এবং পরের সহিত অসংসর্গ (বৃত্তি সিদ্ধ 

হয়)॥ স্থ | 

নিজ শরীরে জুগুগ্সা বা দ্বণা! হইলে শৌচাচরণশীল যতি কায়দোষদর্শী এবং শরীরে গ্রীতিশৃন্ত হন । 
কিঞ্চ পরের সহিত সংসগে অনিচ্ছ! হয়, ( যেহেতু ) কায়ম্বভাবাবলোকী, স্বকীয় শরীরে হেয়তাবুদ্ধি- 
যুক্ত ব্যক্তি নিজ কায়কে মৃজ্জলাদির দ্বারা ক্ষালন করিয়াও যখন শুদ্ধি দেখিতে পাঁন না, তখন 

অত্যন্তমলিন পরকায়ের সহিত কিরূপে সংসগ্গ করিবেন। (১) 

টাক1। ৪০1 (১) স্বশরীর শোধন করিতে করিতে শরীরে জুগুগ্পা ও পরের শরীরের মহিত 
সংসর্গে অরুচি হয়। পশুগণ খাইতে যাওয়ার অভিনয় করিয়৷ ও চাঁটিয়া৷ ভালবাস! প্রকাশ করে। 
মনুষ্যুও পুত্রার্দিকে চুম্বনাদি,.করিয়! খাওয়ার অভিনয়রূপ পাশব ভাঁব প্রকাশ করিয়! ভালবাস! জানায়। 
লৌচের দ্বারা তাঁদুশ পাঁশব ভালবাসা দূর হর। মৈত্রীকরুণাঁদি যোগীর ভালবান!। তাহা ইন্দিয়ম্পৃহা 
(557508110 ) শুন্ঠ। স্ত্ী-ুত্রাদির আসঙ্গলিগ্পা শৌচপ্রতিষ্ঠার দ্বার! সম্যক বিদুরিত হয়। 

কিধ-_ 

সত্বশুদ্ধিসৌমনপ্ৈকা গ্র্যেন্দিয়জয়াতমদর্শনযোগ্যত্বানি চ ॥ ৪১ ॥ 
ভাষ্যম্। ভবস্তীতি বাক্যশেষঃ। শুচেঃ সত্বশুদ্ধিঃ, ততঃ সৌমনন্তং, তত প্রকাগ্র্যং, তত 

ইন্দিয়জয়ঃ, ততশ্চাত্মদর্শনযোগ্যত্বং বুদ্ধিসত্বস্ত ভবতি, ইত্যেতচ্ছোচ-স্থেধ্যাদধিগম্যত ইতি ॥ ৪১ ॥ 

৪১। কিধ “দত্বশুদ্ধি, সৌমনস্ত, এরকাগ্র্য, ইন্দ্িয়জয় এবং আত্মদর্শনযোগ্যত্ব” (সু) (হয়)॥ 

ভাব্যাঙ্গুবাদ-_শুচির সত্বশুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণের নিম্ম্লতা হয়, তাহ! ( সত্বশ্তদ্ধি) হইতে 
সৌননস্ত অর্থাৎ মানসিক প্রীতি বা স্বত আনন্দ লাত হয়। সৌমনন্ত হইতে একাগ্র্য হয় ; 
তীকাগ্রয হইতে ইন্ত্রিয়জয় হয়; ইন্দ্িয়জয় হইতে বুদ্ধিসত্বের আত্মদর্শন-ক্ষমত| হয় (১)। এই 
সকল, শৌচস্থৈধ্য হইলে লাভ হয়। 

টীকা । ৪১। (১) মদ-মান আপঙগলিগ্াঁদি দৌষ যখন মন হইতে সমাক্ বিদুরিত হয় সুতরাং 
মনে শুচিত৷ বা! স্ব ও পরশরীরে জুগুগ্পাব্শত: শরীর হইতে বিবিস্ত, অতএব শারীর ভাবের দ্বার! 
অকলুধিত, অবস্থাই আত্যন্তর শৌচ। আত্যন্তরিক শৌচ হুইতে চিত্তের শুদ্ধি বা মামানাদি দুষিত 
বিক্ষেপমলের অল্পতা হয়। তাহ! হইতে চিত্তের সৌমনন্ত বা আনন্দভাব হয় ( শরীরেও সাত্বিক 
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্বাচ্ছন্য হয়)। সৌনমনম্ত বাতীত একাগ্রতা সম্ভব নহে। একাগ্রতা ব্যতীত ইন্জিয়াতীত আত্মার 
দর্শনও সম্ভব নহে। 

সম্তোষাদনুত্তম-সখলাভঃ ॥ ৪২ ॥ 

ভাব্যম্। তথাচোক্তং “যচ্চ কামন্ুখং তাঁকে যচ্চ দ্বিব্যং মহ আজুখম্। 
তৃষণাক্ষয়ন্তথস্তৈতে নার্থতঃ ষোড়শীং কলাম্” ইতি ॥ ৪২ ॥ 

৪২। সন্তোষ হইতে অনুত্তম স্থখের লাভ হয় ॥ স্থ 

ভাষ্যান্ুবাদ্__এ বিষয়ে উক্ত হইগ্রাছে “ইহ লোকে যে কামা বস্তুর উপভোগ-জনিত সুখ, 
অথবা স্বর্গীয় যে মহৎ সুখ - তৃষ্ণাক্ষরজনিত স্থথের তাহা যোড়শাংশের একাংশও নহে”। 

কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়।ৎ তপস2 ॥ ৪৩ ॥ 

ভাষ্তম্। নির্বপ্ত্মানমেব তপো হিনস্ত্যশুদ্ধযাবরণমলং, তদাবরণমলাপগমাৎ কারসিদ্ধিঃ অণিমাগ্তা, 
তথেন্দরিয়সিদ্ধিঃ দুরাচ্্বণদর্শনা্ভেতি ॥ ৪৩ ॥ 

৪৩ । তপ হইতে অশুদ্ধির ক্ষয় হওয়াতে কায়েন্দিয়-সিদ্ধি হয় ॥ স্ছ 

ভ।ব্যানুবাদ- _-তপ সম্পগ্ভমান হইলে অশুদ্যাবরণ মল নাশ করে। সেই আবরণ মল 
অপগত হইলে কায়-সি্ধি অণিমা, তথা ইন্্রিয়সিদ্ধি যেমন দূর হইতে শ্রবণদর্শনার্দি, উৎপন্ন হয়। (১) 

উক1। ৪৩। (১) প্রাণায়ামাধি তপস্তার দ্বারা শরীরের বশাপন্ন হওয়-রূপ অন্ধ প্রধানত 
দূর হয়। শরীরের বশীভাব দূর হওয়াতে (ক্ষুৎপিপাসা, স্থানাসন, শ্বাসপ্রশ্বাসাদি কার়ধর্থের দ্বারা 
অনভিভূত হওয়াতে ) তজ্জনিত আবরণ মলও দূর হয়। তখন শরীরনিরপেক্ষ চিত্ত অব্যাহত 
ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে কায়সিদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। যোগাঙ্গ তপস্যাকে যোগীরা 
সিদ্ধির দিকে প্রয়োগ করেন না, কিন্তু পরমার্থের দিকেই প্রয়োগ করেন। 

বিনিদ্রতা, নিশ্চলস্থিতি, নিরাহার, প্রাণরোধ প্রভৃতি তপন্ত। মান্ষপ্রকৃতির বিরুদ্ধ ও দৈব 
সিদ্ধপ্রকৃতির অনুকূল সুতরাং উহাতে কায়েন্দিয়সিদ্ধি আনন করে। আর তজ্ন্ত এরূপ তপস্তাহীন, 
কেব্ল বিব্ক-বৈরাগ্যের অভ্যাসশীল জ্ঞানযোগীদের সিদ্ধি না-ও আসিতে পারে। অবস্ত বিবেকসিদ্ধ 
হইলে সমাধিও সিদ্ধ হয়, তখন ইচ্ছ! করিলে তাদৃশ যোগীর বিবেকজ্ঞান (৩৫২ দ্রষ্টব্য) নামক সিদ্ধি 
আসিতে পারে, কিন্ত বিবেকী যোগীর তাদৃশ ইচ্ছা হওয়ার তত সম্ভাবনা নাই। এইজন্ত তাদৃশ 
জ্ঞানযোগীদের কায়েন্দ্িয়সিদ্ধি না হইয়াও কৈবল্য সিদ্ধ হয়। ৩1৫৫ (১) দ্রষ্টব্য । 

২্ও 
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স্বাধ্যায়াদি৪দেবতাসম্প্রয়োগঃ ॥ 88 ॥ 
ভাষ্যম্। দেব! খবয়ঃ সিধাশ্চ স্বাধ্যায়শীলন্য দর্শনং গচ্ছস্তি, কার্ধ্যে চান্ত বর্তান্তে ইতি ॥ ৪৪ ॥ 
8৪ | স্থাধ্যায় হইতে ইঠ্টদেবতার সহিত মিলন হয় ॥ থু 
ভাব্যাগ্জবাদ-_দেব, খধি ও সিদ্ধগণ স্বাধ্যার়ণীল যোগীর দৃষ্টিগোচর হন এবং তাহাদের 

সবার! যোগীর কার্ধ্যও সিদ্ধ হয়। 

টীকা । ৪৪। (১) সা্ারণ অবস্থায় জপ করিতে গেলে অর্থভাঁবনা ঠিক থাঁকে না। জাঁপক 
হয়ত নিরর্থক বাক্য উচ্চারণ করে, আর মন বিষয়ান্তরে বিচরণ করে। স্বাধ্যায়স্থ্ধ্য হইলে দীর্ঘকাল 
মন্ত্র ও মনত্রর্থ ভাবন! অবিচ্ছেদে উদিত থাকে। তাদৃশ প্রবল ইচ্ছ৷ সহকারে দেবাদিকে ডাঁকিলে যে 
তাহার! দর্শন দিবেন, তাহ! নিশ্চর। একক্ষণে হয়ত খুব কাতির ভাঁবে ইষ্রদেবকে ডাঁকিলে, কিন্ত 
পরক্ষণে হয়ত তীহার নাম মুখে রহিল, কিন্ত মন আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল, এরূপ ডাকার 
বিশেধ ফল হয় ন|। 

সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ ॥ ৪৫ ॥ 
ভাব্য মূ। ঈশ্বরার্পিতসর্ধ্বভাবন্ত সমাধিসিদ্ধিঃ, যয় সর্ধবনীপ্সিতম্ অবিতথং জানাঁতি, দেশীস্তরে 

দেহান্তরে কালান্তরে চ, ততোহস্ত প্রজ্ঞা বথাভৃতং প্রজানাতীতি ॥ ৪৫ ॥ 
8৫। ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে সমাধি সিদ্ধ হর ॥ স্কু 

ভাষ্যানুবাদ্ব-_ঈশ্বরে সর্বভাবার্পিত যোগীর সমাধিসিদ্ধি হয় (১)। বে সমাধিসিদ্ধির দ্বারা 
সমস্ত অতীপ্সিত বিষয়, যাহ! দেহান্তরে, দেশাস্তরে বা কালান্তরে ঘটিগনাছে বা ঘটিতেছে তাহা! যোগী 
যথাতথন্নপে জানিতে পারেন। সেই হেতু তাহার প্রজ্ঞ যথাভূত বিষয় বিজ্ঞাত হয়। 

টীকা । ৪৫। (১) অর্থাং ঈশ্বরগ্রণিধান নিয়মরূপে আচরিত হইলে তন্দারা স্থথে সমাধি 
সিদ্ধি হয়। অন্তান্ট যমনিয়ম অন্ত প্রকারে সমাধির সহায় হয়; কিন্ত ঈশ্বরপ্রণিধান সাক্ষাৎ 
সমাধির সহায় হয়। কারণ, তাহা সমাধিব অনুকূল ভাবনাম্বরূপ। সেই ভাবনা প্রগাঢ হইয়। শরীরকে 
নিশ্চল ( আসন ) ও ইন্দরিয়গণকে বিষয়বিরত ( প্রত্যাহৃত ) করিয়া ধারণা ও ধ্যানরূপে পরিপক 
হওত শেষে সমাধিতে পরিণত হয়। ঈশ্বরে সর্বভাঁবার্পণ অর্থে ভাবনার দ্বারা ঈশ্বরে নিজেকে 
ডুবাইয়৷ রাখা। 

অজ্ঞ লোকে শঙ্কা! করে, যদি ঈশ্বরগ্রণিধানই সমাধিসিদ্ধির হেতু, তবে অন্য যোগাঙ্গ বৃথ!। ইহা 
নিঃসার। অধত-অনিয়ত হওত দৌড়িয়। বেড়াইলে বা৷ বিষয়জ্ঞানজনিত বিক্মেপকালে সমাধি হয় ন|। 
সমাধি অর্থে ই ধ্যানের প্রগাঢ় অবস্থা? ধ্যানও পুনশ্চ ধারণার একতানতা। সমাধিসিদ্ধি বলাতেই 
সমস্ত যোগাঙ্গ বলা হইল। তবে অন্য ধ্োয় গ্রহণ ন! করিয়া প্রথম হইতেই সাধক যদি ঈশ্বরপ্রণিধান- 
পরারণ হন, তবে সহয্জ সমাধিসিদ্ধি হয়, ইহাই তাৎপধ্য । সমাধিসিদ্ধি হইলে সম্পরজ্ঞাত ও অসম 
জ্ঞাত,যোগক্রমে কৈবল্য লাভ হয়, তাহ ভাষ্যকার উল্লেখ করিয়াছেন । 

যমনিরমের একটাও নষ্ট হইলে সব ব্রত নষ্ট হয়। শাস্ব যথা_“বরহ্ষচধ্যমহিংসাচ ক্ষমা! শৌচং 
তপো দনঃ | সন্তোষঃ সত্যমান্তিক্যং ব্রতাঙ্গানি বিশেষতঃ। একেনাপ্যথহীনেন ব্রত্মন্ত তু লুপ্যতে ॥ 
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ভাষ্যম্। উক্তাঃ সহ সিদ্ধিভিধর্মনিয়মা আসনাদীনি বক্ষ্যামঃ । তত্র 

স্থিরস্থখম৷সনমূ ॥ 8৬ ॥ 
তদ্যথা পল্মাসনং, বীরাসনং, ভদ্রাসনং, স্বস্তিকং, দণ্ডাসনং, সোপাশ্রং, পর্যন্কং, ক্রৌঞ্চনিষ্দনং, 

হস্তিনিষঘনম্, উ্নিষদনং, সমসংস্থানং, স্থিরম্থখং যথানুথঞ্চ ইত্যেবমাদীতি ॥ ৪৬ ॥ 

ভাব্যান্বাদ--সিদ্ধির সহিত যমনিয়ম উক্ত হইল ( অতঃপর ) আসনাঁদি বলিব। 
৪৬। নিশ্চল ও সুখাঁবহ (উপবেশনই ) আসন ॥ নথ 

তাহ! যথ| (১) পল্মাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন, স্বস্তিকাসন, দণ্ডাসন, সোপাশ্রয়, পধ্যক্ক, ক্রোঞ্চ- 
নিষরন, হস্তি-নিষদন, উদ্-নিষদন, সমসংস্থান, স্থির-সখ অর্থাৎ বথান্ুখ ইত্যাদি প্রকার আসন। 

টাকা। ৪৬। (১) পন্মাসন প্রসিদ্ধ। তাহা বামোরুর উপর দক্ষিণ চরণ ও দক্ষিণ উরুর উপর 
বাম চরণ রাখিয়া পৃষ্ঠবংশকে সরল তাবে রাখিয়া! উপবেশন। বীরাঁসন অর্ধেক পক্মানন; অর্থাৎ 
তাহাতে এক চরণ উরুর উপর থাকে আর এক চরণ অন্ত উরুর নীচে থাকে। তদ্রাসনে পাদতলম্বর 
বৃষণের সমীপে যোঁড় করিয়া রাখিয়া! তাহার উপর দুই করতল সম্পুটিত করিয়া রাখিতে হয়। ন্বস্তিক 
আসনে এক এক পায়ের পাতা অন্যদিকের উরু ও জানুর মধ্যে 'মাবদ্ধ রাখিয়া সরলতাঁবে উপবেশন 
করিতে হয়। দগ্াঁদনে পা মেলিয়! বসিয়া! পায়ের গোড়ালি ও অঙ্গুলি যুড়িয়া রাখিতে হয়। 
সোপাশ্রয় যোগপট্টক সহযোগে উপবেশন। ঘোগপট্রক - পৃষ্ট ও জান্ুবেষ্টনকারী ববয়াকৃতি দৃঢ় বন্। 
পরযযঙ্ক আসনে জানু ও বাহু প্রসারণ করিয়৷ শয়ন করিতে হয়, ইহাকে শবাসনও বলে। ক্রৌঞ্চ- 
নিষদন আদি সেই সেই জন্তর নিষতাঁব দেখিয়। অবগম্য। ছুই পায়ের পাঞ্চি ও পাদাগ্রকে আকুঞ্চন 
করিয়া পরম্পর সম্পীড়ন পূর্বক উপবেশনকে সমসংস্থান বলে। 

সর্বপ্রকার আসনেই পৃষ্ঠবংশকে সরল রাখিতে হয়। শ্রুতিও বলেন পক্রিরন্নতং স্থাপ্য সমং 
২ অর্থাৎ বক্ষ, গ্রীবা ও শির উন্নত রাখিতে হয়। কিঞ্। আসন স্থির ও স্ুখাবহ হওয়া চাই। 

যাহাতে কোন প্রকার পীড়া বোধ হইতে থাকে বা শরীরে অস্থৈর্ধোর সম্ভাবন। থাকে তাহা যোগাঙ্গ 
আসন নহে। 

প্রযত্বশৈধিল্যানস্তাসমাপতিভ্যাম্ ॥ 8৭॥ 
ভাব্যমৃ। ভবতীতি বাঁক্যশেষঃ। প্রযত্রোপরমাৎ সিধ্যত্যাসনম্, যেন নাঁমেজগো৷ ভবতি। 

আনন্ত্যে বা সমাপন্ং চিত্রমাসনং নির্বর্তয়তীতি ॥ ৪৭ ॥ 

8৭1 প্রযত্বশৈধিল্য এবং আনন্ত্যমাপত্তির দ্বার৷ ( আসনসিদ্ধ হয় )॥ সু 
ভাষ্যানুবাদ্-_প্রবত্বৌপরম হইতে আসনসিদ্ধি হয়, তাহাতে অঙ্গমেজয় ( অঙ্গকম্পনক্নপ 

সমাধির অন্তরায় ) হয় ন। ; অথবা অনন্তে সমাপন্গ চিত্ত, আঁসন-সিদ্ধিকে নির্বন্কিত করে । (১) 

টীক।। ৪৭। (১) আমনের সিদ্ধি অর্থাৎ শরীরের সম্যক্ স্থিরতা ও সুখাবহত প্রবত্শৈথিল্য 
ও অন্ত সমাপত্তির দ্বার! হয়। প্রযত্বুশৈথিল্য অর্থে মড়ার স্ায় গাছাড়। ভাব । আসন করির! গা 
(হাত প1) ছাড়িয়া দিবে অথচ যেন শরীর কিছু বক্র না হয়। এইয়প করিলে স্থেধ্যে হয় এবং 
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পীড়াবোধ হাঁস হইয়া আসনজয় হয়। চিত্তকেও অনস্তে বা চতুর্দিগ ব্যাপী শূন্যবদ্ভাবে সমাপন্ন করিলে 
আসন সিদ্ধ হয়। প্রথম প্রথম কিছু কষ্ট না করিলে আসন সিদ্ধ হয় না। কিছুক্ষণ আসন করিলে 
শরীরের নানাস্থানে পীড়া বোধ হইবে। তাহা প্রবত্বশৈথিল্য ও অন্ত শূন্যবৎ ধ্যান ( শরীরকেও 
শন্যবৎ ভাবনা!) করিলে তবে আসন জন্ব হয়। সর্বদাই শরীরকে স্থির প্রীবসবশন্য রাখিতে 
অভ্যাস করিলে আসনের সহায়তা হয়। স্থির হইয়া আসন করিতে করিতে বৌধ হইবে যেন 
শরীর ভূমির সহিত জমিয়। এক হইয়া গিয়ছে। আরও স্থেধ্য হইলে শরীর আছে বলিয়া 
বোধ হয় না। “আমার পরীর শৃন্তবৎ হইয়৷ অনন্ত আকাশে" মিলাইয়াছে, আমি ব্যাপী আকাশবৎ' 
ইত্যাকার তাবন৷ অনস্ত-সমাপত্তি। 

ততো দ্বন্বানভিঘাত2 ॥ ৪৮ ॥ 
ভাষ্যম্। শীতোষাদিভি্ব ন্বৈরাসনজয়ান্নাভিভূয়তে ॥ ৪৮॥ 

৪৮ । তাহা হইতে ছন্বানভিঘাত হয় ॥ স্থ 
ভাব্যাঙগুবীদ- আসন জয় হইলে শীত-উষ্চাদি ছন্দের দ্বারা (সাধক) অভিভূত 

ইয়েন না। (১) 
টীক।। ৪৮। (১) শীত উঞণ ক্ষুধা ও পিপাসার দ্বারা আসনজয়ী যোগী অভিভূত হন ন|। 

আসনন্থৈরধ্যহেতু শরীর শূন্য হইলে বৌধশৃন্ততা (87525056515 ) হয়, তাহাতে শীতোষ্ণ লক্ষ্য 
হয় না। ক্ষুধা ও পিপাসার স্থানেও এরূপ স্থেরধ্য ভাবনা প্রয়োগ করিলে তাহাও বোধশুন্ত হয়। 
বস্তত গীড়া এক প্রকার চাঞ্চল্য, স্থৈর্ধ্যের দ্বারা চাঁঞ্চল্য অভিভূত হয়। 

গর াহারররর“িিরারারররি জারজ 

তন্সিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়াম ॥ ৪৯ ॥ 
ভাষ্যম্। সত্যাসনজয়ে বাহ্স্ত বায়োরাচমনং শ্বাসঃ, কৌষ্ঠ্ন্ত বায়োঃ নিঃদারণং প্রশ্বীসঃ 

তয়োর্গাতিবিচ্ছেদ উভয়াভাবঃ প্রাণায়াম: ॥ ৪৯ ॥ 

৪৯|। তাহা ( আসন জয়) হইলে শ্বাস-প্রশ্থাসের গতিবিচ্ছেদ প্রীণীয়াম ॥ সু 
ভাব্যান্ুবাদ-_আসন জয় হইলে শ্বাস বা বাহ্ বায়ুর আচমন এবং প্রশ্বাস বা কৌষ্ঠ্য বাযুর 

নিঃসারণ, এতছুতয়ের যে গতিবিচ্ছেদ অর্থাৎ উতয়াতাব তাহা ( একটি ) প্রাণায়াম। (১) . 
টাক1। ৪৯। (১) হঠযোগ আদিতে যে রেক, পৃরক ও কুস্তক উক্ত হয়, যোগের এই 

প্রীণীয়াম ঠিক্ তীহা নহে। ব্যাখ্যাকীরগণ সেই 'অপ্রাটীন রেচকাঁদির সহিত মিলাইতে গিয়াছেন, 
বিস্ তীহা সমীটীন নহে। 

শ্বীস লইয়। পরে প্রশ্বাস না ফেলিয়! থাকিলে যে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ হয়, তাহা একটি 
প্রাণায়াম। সেইবপ প্রশ্বাস ফেলিয়া (বায়ু প্লেচন করিয়া! ) শ্বাঁসপ্রশ্থীসের গভিবিচ্ছেদ করিলে 
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তাহাও একটি প্রাণায়াম হয় ; পুরকান্ত বা রেচকান্ত যে প্রকারের হউক, গতিবিচ্ছেদ করাই একটি 
প্রাণায়াম। 

পরম্পরাক্রমে এইরূপ এক একটি প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয়। প্ররচ্ছর্দন-বিধারধাভ্যাং 
ইত্যাদি সুত্রে রেচকাস্ত প্রণায়ামের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । 

আসন সিদ্ধ হইলে তবে প্রাণায়াম হয়। সম্যক আসন জয় না হইলেও আসনকালীন শারীরিক 
স্ৈধ্য এবং মানসিক শূন্যবৎৎ ভাবনা! অথবা! অন্ত কোন সমাপন্ন ভাব অনুভূত হইলে, তৎপূর্ববক প্রাণায়াম 
অভ্যাস কর! যাইতে পারে। অস্থির চিত্তে প্রাণায়াম করিলে তাহা! যোগাঙ্গ হয় না। প্রত্যেক 
প্রাণায়ামে শ্বাস-প্রশ্বাসের যেরূপ গতিবিচ্ছেদ হয়, সেইরূপ শরীরের স্পন্দনহীনতা ও মনের এক- 
বিষয়তা রক্ষিত না হইলে তাহ। সমাধির অঙ্গভূত প্রাণায়াম হয় না। তজ্জন্ত প্রথমে আসনের 
সহিত একাগ্রতা অত্যাস করা আবস্তক। ইশ্বরভাব, শরীর ও মনের শূন্যবৎ ভাব, আধ্যাত্মিক 
মন স্থানে জ্যোতিশ্শয় ভাঁব প্রভৃতি কোন এক ভাবে একাগ্রতা অভ্যাস করিয়া, পরে শ্বাসপ্রশ্বাসের 
সহিত সেই একাগ্রতার মিলন অভ্যাস করিতে হয়। অর্থাৎ প্রতি শ্বাসে ও প্রশ্থীমে সেই একাগ্রভাব 
যেন উদ্দিত থাকে, শ্বাসপ্রশ্বাসই যেন সেই একাগ্রভাবকে উদয় করার কারণ, এরপে শ্বাসপ্রশ্থীসের 
সহিত স্র্ধ্যের মিলন অভ্যাস করিতে হয়। তাহা অভ্যন্ত হইলে তবে গতিবিচ্ছেদ অভ্যাস করিতে 
হয়। গতিবিচ্ছেদকালেও সেই একাগ্রভাবকে অচল রাখিতে হয়। যে প্রযত্রে শ্বীসপ্রশ্থীসের গতি- 
বিচ্ছেদ করিয়! থাকা! যাঁয় সেই প্রধত্বেই “চিত্তের সেই স্থির একাগ্র ভাব যেন ধরিয়! রাখিতেছিঃ 
এইরূপ ভাবনায় তাহা (চিত্নটধ্য ) অচল রাখিতে হয়। অথবা বেন আত্যন্তরিক দৃঢ় আলিঙ্গনে 
শ্বাসরোধপ্রযত্রের দ্বারাই ধ্যেয় বিষয়কে ধরিয়া! রাখিয়াছি, এরূপ ভাবনা করিতে হয়। যাবৎ শ্বাস- 
প্রশ্থীসের গতিবিচ্ছেদ থাকে, তাবৎকাল এইরূপ চিত্তেরও গতিবিচ্ছেদ থাকিলে, তবেই তাহ যথার্থ 
একটি প্রাণায়াঁম হইল। পরম্পরাক্রমে তাহারই সাধন করিরা ধারণাদির অভ্যাঁস করিতে হয়। 
ভবে সমাধিতে শ্বাসপ্রশ্বীস হুম্মীভূত হইয়া অলক্ষ্য হয় অথবা সম্যক্ রুদ্ধ হয়। 

সুত্রের অর্থ এই- বাধুর শ্বীসর্ূপ যে আত্যন্তরিক গতি এবং প্রশ্বাসরূপ যে বহির্গতি, তাহার 
বিচ্ছেদই প্রাণায়াম। অর্থাৎ শ্বাসগতি ও প্রশ্বাসগতি রোদ করাই প্রাণায়াম। সেই গতিরোধ 
যে যে প্রকার তাহ! আগামী হুত্রে দেখান হইয়াছে । 

সতু-_ 

বাহাভ্যস্তরস্তম্তবৃত্তিদরেশকালমংখ্যাভিঃ পরিদৃ্ে দীর্ঘসুঙ্ষ: ॥৫০॥ 
ভাষ্যম্। বত্র প্রশ্থাসপূর্ববকো গত্যভাবঃ স বাহ্ঃ, যত্র শ্বীসপূর্ববকৌ গত্যভাবঃ: স আত্যন্তরঃ, 

তৃতীয়ঃ স্তম্তবৃত্তি ধরত্রোতয়াভাবঃ সকৎ প্রযত্বাদ ভবতি, থা তণ্তে ন্ান্তমু্পলে জলং সর্বতঃ সন্কোচ- 

মাপঞ্চেত তথা ছয়োধু'গপদ্ভবত্যভাব ইতি। ত্রয়োহপ্যেতে দেশেন পরিদৃষ্টা* হ্্ানন্ত বিষয়ে! দেশ 
ইতি। কালেন পরিদৃষ্টাঃ _ক্ষণানামিযন্তাবধারণেনাবচ্ছি্না ই্যর্থ | সংখ্যাতিঃ পরিদৃষ্টা-_এতাবস্তিঃ 
শ্বীসপ্রশ্বীসৈঃ প্রথম উদঘাতিঃ, তথন্নিগৃহীতশ্তৈতাবপ্তিঘ্বিতীয় উদ্ঘাতঃ, এবং তৃতীয়ঃ, এবং মৃছঃ, এবং 
মধ্যঃ, এবং তীব্রঃ, ইতি সংখ্যাপরিদৃষ্টঃ। স খবয়মেবমত্যস্তো দীর্ঘ-নুক্ষঃ ॥ ৫০ ॥ 

৫০। সেই (প্রাণায়াম ) “বাহ্বৃত্তি, আত্যস্তরবৃত্তি ও স্তত্বৃত্তি। (তাঁহার! আবার ) দেশ, 
কাল ও সংখ্যার দ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়! দীর্ঘ ও কুঙ্গা হয়” ॥ (১) সু 
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ভাষ্যাম্গুবাদ্- যাহাতে প্রশ্বীসপূর্ব্বক গত্যভাব হয় তাহ! বাহ্বৃত্তিক (প্রাণায়াম )। যাহাতে 
শ্বাসপূর্বক গত্যভাব হয় তাহা আত্যন্তররত্তিক। তৃতীয় স্তস্তবৃত্তি; তাহাতে উতয়াভাব ( অর্থাৎ 
বাহ ও আত্যন্তর বৃত্তির অভাব ); তাহ! সক্কৎ ( এককালীন ) প্রযত্বের দ্বারা হয়। যেমন তণ্ত 
প্রন্তরে জল ন্ন্ড হইলে তাহা! সর্ধ্বদিকে সন্কোচ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ (তৃতীয়েতে বা স্তস্তবৃত্তিতে ) 
অপর ছুই বৃত্তির যুগপৎ অভাব হয়। এই তিন বৃত্তিও পুনশ্চ দেশপরিদৃষ্ট দেশ অর্থাৎ এতদূর 

ইহার বিষয়। কালের দার! পরিদৃষ্ট অর্থাৎ ক্ষণকালের পরিমাণের দ্বারা নিয়মিত। সংখ্যার দ্বারা 
পরিদৃষ্ট যথা, এতগুলি শ্বাসপ্রশ্বাসেন দার প্রথম উদবাত। সেইরূপ নিগৃহীত হইলে এত সংখ্যার 
দ্বারা দ্বিতীয় উদঘাত। সেইরূপ তৃতীয় উদঘাত; এইরপ মৃছ, মধ্য ও তীত্র। ইহা সংখ্যাপরিদৃষ্ট 
প্রাণায়াম। প্রাণায়াম এইরূপে অভ্যন্ত হইলে দীর্ঘ এবং সুক্ষ হয়। 

টীক1। ৫০। (১) রেচক, পূরক ও কুস্তক এই তিন শব্ধ তাহাদের বর্তমান পারিভাষিক 
অর্থে প্রাচীনকালে ব্যবহৃত হইত না। তাহা হইলে ুত্রকার অবশ্যই তাহাদের উল্লেখ করিতেন। 
উহ! পরের উদ্ভাঁবন। 

বাহবৃত্তি, আত্যন্তরবৃত্তি ও স্তস্তবৃত্তি এই তিনটা রেচক, পূরক ও কুস্তক নহে। ভাষ্যকার 
বাহাবৃত্তিকে “প্রশ্বাস পূর্বক গত্যভাব” বলিয়াছেন। তাহা রেচক নহে। রেচক প্রশ্বীসবিশেষ 
মাত্র। বস্তত অপ্রাচীন ব্যাখ্যাকারের৷ অপ্রাচীন প্রণালীর সহিত উহ! মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছেন 
মাত্র। কেহই কিন্তু স্ুসঙ্গত করিতে পারেন নাই। 

গত্যতভাব শব্দের অর্থ “স্বাভাবিক গত্যতাব” করিয়া! রেচক-পূরকাদির সহিত বাহ্বৃত্তি আদির 
কথঞ্চিৎ মিল হয়। রেচনপূর্ববক বাঁয়ুকে বহিঃস্থাপন বা শ্বাসগ্রহণ না করা বাহ্বৃত্তি, তাহ! রেচক 
ও কুস্তক দুই-ই হইল। আত্যন্তরবৃত্তিও সেইরূপ পূরক ও কুস্তক। রেচকান্ত কুস্তক তান্ত্রিক ও 
পূরকাস্ত কুস্তক বৈদিক প্রাণায়াম বলিয়া কোন কোন স্থলে কথিত হয়। “পূরণাদি রেচনান্তঃ 
প্রাণায়ামস্ত বৈদিকঃ। রেচনাদি পূরণান্তঃ প্রাণায়ামস্ত তান্ত্রিক ॥ ফলে 'বাহ্বৃত্তি আদি 
শুদ্ধ আধুনিক রেচক, পুরক বা! কুন্তক নহে। 

রেচকাদির প্রাচীন লক্ষণ এই যোগদর্শনোক্ত প্রণালীর অনুরূপ বথা__“নিক্ষীম্য নাসাবিবরা- 
দশেষং প্রাণং বহিঃ শৃল্তমিবানিলেন। নিরুধ্য সন্তিষ্ঠতি রুদ্ধবায়ুঃ স বরেচকে! নাম মহানিরোধঃ ॥ 
বাহে স্থিতং স্রাণপুটেন বায়ুমারুষ্য তেনৈব শনৈঃ সমন্তাৎ। নাড়ীশ্চ সর্ববাঃ পরিপুরয়েদ্ যঃ স 
পূরকে! নাম মহানিরোধঃ ॥ ন রেচকো। নৈবচ পুরকোহত্র নাঁসাপুটে সংস্থিতমেব বায়ুম্। 
নুনিশ্লং ধারয়েত ক্রমেণ কুস্তাখ্যমেতৎ প্রবদস্তি তজজ্ঞাঃ॥” ইহাই বাহ্বৃত্তি, আত্যন্তর বৃত্তি 
এবং স্তস্তবৃত্তি। 

যে প্রবত্ববিশেষের দ্বার! স্তস্তবৃত্তি সাধিত হয় তাহা সর্ববাঙ্গের আত্যন্তরিক সক্কোচনজনিত 
প্রবত্ব। সেই প্রষত্ব অত্যন্ত দৃঢ় হইলে তদ্দারাই বহুক্ষণ রুত্বস্বাস হইয়া থাকিতে পারা যায়, নচেৎ 
শুদ্ধ শ্বাসরোধ অভ্যাস করিলে ২1৩ মিনিটের অধিক ( অক্সিজেন বায়ুতে শ্বাস প্রশ্বাস করিয়৷ লইলে 
৮১০ মিনিট পধ্যন্তও রন্বস্বাস__রু্ধপ্রাণ নহে-_হইয়! থাঁকা যায়) রুত্বশ্বীস হইয়া থাকিতে পারা 
যায় না, তাহা উত্তমরূপে জ্ঞাতব্য । 
হঠযোগে এ প্রযত্বকে মূরলবন্ধ ( গুহা সক্কোচন ) উড্ভীয়ানবন্ধ (উদর সঙ্কোচন) ও জালম্বরবন্ধ 

( কঠদেশ সক্কোচন ) বলা যায়। খেচরীমুদ্রাও এরূপ । তাহাতে জিহ্বাকে টানিয়৷ টানিয়া ক্রমশঃ 
বদ্ধিত করিতে হয়" সেই বদ্ধিত জিহ্বাকে ব্রহ্মতালুর ( 9501008117১: এর ) মধ্যে ঠাসিয়া 
তথাকার স্নায়ুর উপর চাঁপ বা টান দিলে রুদ্ধপ্রাণ হইয়৷ কতকক্ষণ থাকা! যাইতে পারে। ফলে 
এই সব প্রক্রিয়ায় সঙ্কোচনাদি প্রযত্বের দবায়া স্নাযুমণ্ডল নিরোধাতিমুখে উত্রিক্ত হওয়াতে রু্সশ্বাস 
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ও রুদ্ধপ্রীণ হওয়া যায়। আহারবিশেষের ছার! এবং সম্যক্ স্বাস্থ্যসহ অভ্যাসের দ্বারা স্নায়ু ও পেশী 
সকলের সাঁত্তিক ক্ষত্তি ( বৌদ্ধের। ইহাকে শরীরের মুদ্ুত। ও কর্মণাতা ধর্ম বলেন ) হয় এবং তত্থারাই 
& দত প্রবত্র করা যায়। মোবশ্বী ও নুদৃঢ়পেশীহীন শরীরের ছারা ইহা সাধ্য হয় না, তাই 
নানাবিধ মুদ্রাদি প্রক্রিয়ার দ্বার! প্রথমে শরীরকে দৃঢ় ও সম্যক্ সুস্থ করার বিধি আছে। 

ইহাই হঠপুর্ববক বা! বলপূর্ব্বক প্রাণরোধের উপায় । ইহাতে অবশ্য চিত্তরোধ হয় না, কিন্ত তাহার 
সহায়তা হয়। ইহ! সিদ্ধ হইলে পর ইহার সহায়ে যদি কেহ ধারণাদি সাধন করিয়৷ চিত্তকে স্থির 
করার অভ্যাস করেন; তবেই তিনি যোগমার্গে অগ্রসর হইতে পারিবেন ; নচেৎ কতককাল মৃতবৎ 
ভাবে থাক। ছাড়া অন্ত কোনও ফল লাভ হইবে না । 

ইহা! ছাড়! অন্য উপায়েও প্রাণরোধ হয়। যাহারা ঈশ্বর প্রণিধান, জ্ঞানময় ধারণ প্রভৃতির সাধন 
করিয়া! চিত্তকে একাগ্র করেন তাহাদের সেই একাগ্রতা মহানন্বকর হইলে তাহাঁতেও সাত্বিক 
নিরোধপ্রবত্ব আপিয়! তদ্দার। তাহারা রুধপ্রাণ হইতে পাঁরেন। পরস্ধ এ একাগ্রতা! সদাকাঁলীন হইলে 
তাহাতে বিভোর হইয়া অক্লেশে অল্লাহার বা নিরাহার করিয়া রুদ্ধপ্রাণ হওত সমাহিত হওয়া যাঁয়। 
“ছিন্নস্তি পঞ্চমং শ্বাসম্ অল্লাহারতয়! নৃপ” ইত্যাদি শাস্ত্রবিধি এইরূপ সাঁধকদের জন্য । বিশুদ্ধ 
ঈশ্বরভক্তি, সাত্তিক ধারণ! প্রভৃতিতে যে অন্তরতম দেশে আনন্দীবেগ হয়, তাহাতে হৃদগের দার! 
হায়স্থ সেই আনন্দভাবকে যেন দৃটালিঙ্গন করিয়া থাকার আবেগ হয়, তাহা হইতে স্নাযুমগ্ডলে সাত্বিক 
সক্কোচনবেগ উদ্ভূত হইয়। প্রাণরোধ হইতে পারে। হঠপ্রণাঁলীতে যেমন বাহা হইতে সঙ্কোচনবেগ 
উদ্ভৃত হয় ইহাতে সেইরূপ সক্কোচনবেগ অভ্যন্তরেই উদ্ভূত হর। 

দীর্ঘকাল রদ্ধপ্রীণ হই থাঁকিতে হইলে ( হঠপ্রণালীতে ) অন্ধ হইতে মূল সম্যক্ বহিষ্কত করিতে 
হয়, নচেৎ উহার পুতিভাবের জন্ত ব্যাঘাত ঘটে এবং উদর সঙ্কোচনও সম্যক্ হয় না। নিরাহার 
বা অল্লাহার প্রণালীতে (যাহাতে কেবল জল ব| অল্প দুপ্ধমিশ্র জল পান করিয়৷ থাকিতে হয় 
“অপঃ পীত্ব। পরোমিশ্রাঃ” ) তাহার আবশ্তক হয় না । ১1১৯ (২) দ্রব্য । 

কাহারও কাহারও প্রাণরোধের এই প্রযত্র সহজাত থাকে। তাহার! এইরূপ প্রধত্রের দ্বারা 
অল্লা'ধক কাল রন্ধপ্রাণ হইয়। থাকিতে পারে | আমরা এক ব্যক্তির বিষয় জানি, যে প্রোথিত 
অবস্থায় ১০।১২ দিন যাবৎ থাঁকিতে পারিত। সেই সময়ে সে সম্যক বাহ-সংজ্ঞাহীনও হইত 
না, কিন্তু জড়বৎ থাকিত। অন্য এক ব্যক্তি ইচ্ছামত এক অঙ্গকে জড়বৎ করিতে পারিত। 
বল| বাহুল্য ইহার সহিত যোগের কোনও সংস্রব নাঁই। অজ্ঞ লোকে উত্াকে সমাধি মনে 
করে। কিন্তু সমাধি ত দূরের কথা, কেহ তিন মাস মৃত্তিকায় প্রোথিত অবস্থায় থাকিতে 
পারিলেও হয়ত সে যোগাঙ্গ ধারণারই নিকটবর্তী নহে। যোগ থে প্রধানতঃ চিত্তরোধ কিন্তু শরীর 
মাত্রের রোধ নহে, তাহা সর্বদা উত্তমরূপে ম্মরণ রাখা কর্তব্য। সম্যক চিত্তরোধ হইলে অব্ঠ 
শরীররোধও হইবে ; কিন্তু সম্যক শরীররোধ হইলে কিছু মাত্রও চিত্তরোধ ন! হইতে পারে। 

প্রশ্বাসপূর্বক গতিবিচ্ছেদ করিলে তাহা একটা বাহ্বৃত্তিক প্রাণায়াম। শ্বাসপূর্ববক করিলে 
তাহা৷ একটি আত্যন্তর প্রাণীয়াম। শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রযত্ব না করিয়া কতক পৃরিত বা কতক রেচিত 
অবস্থায় এক প্রযত্বে শ্বাসযন্ত্র রুদ্ধ করার নাম তৃতীয় স্তস্তবৃত্তি। তাহাতে ফুদ্ফুসের বায়ু ক্রমশঃ 
শোবিত হুইয়! কমিয়! যায়। তজ্ঞন্ঠ বোধ হয়, যেন সর্ব শরীরের বায়ু শোষিত হুইয়! যাইতেছে । 

উত্তপ্ত উপলে গ্স্ত জলবিন্দু যেমন চতুর্দিক্ হইতে একেবারে শু হয়, স্তস্তবৃত্তির দ্বারাও শ্বাস- 
প্রশ্বাস সেইরূপ একেবারে রন্ধ হয়। অর্থাৎ প্রযতবপূ্বক বাহে বায়ু নিঃসরণ করিয়৷ ধারণপূর্ব্বক 
গতিবিচ্ছেদ করিতে হয় ন!; অথবা! সেইরূপ অভ্যন্তরে প্রবেশ করাই ধারপপূর্বক গতিবিচ্ছেদ 
করাইতে হয় না| 



১৮৪ পাতঞজল দর্শন। 

প্রথমত বাহাবৃত্তির বা আত্যন্তরবৃত্তির কোন এক প্রকারকে অভ্যাস করিতে হয়। সুত্রকার 
বাহৃবৃত্তির অভ্যাসের প্রাধান্য পপ্রচ্ছ্দনবিধারণাঁভ্যাং বা” এই সুত্রে দেখাইয়াছেন। মধ্যে মধ্যে 
স্তস্তবৃত্তি অভ্যাস করিয়! প্রাণকে নিগৃহীত করিতে হ্য়। 

বাহ বা আত্যন্তরবৃত্তির কিছুকাল অভ্যাস হইলে তবে ্ততবৃত্তি করিবার প্রধত্বের ক্ফুরণ হয়। 
কিছুক্ষণ বাহ ব| আত্যন্তরবৃত্তি অভ্যাস করিয়া! কয়েকবার স্বাভাঁবিক শ্বাসপ্রশ্থীস করিলে স্তস্তবৃত্তির 
প্রত স্বত স্ফুরিত হয়। সেই প্রযত্ববলে স্বাস্যন্ত্র দুটরূপে রুদ্ধ করিয়া স্তস্তবৃত্তির অভ্যাস করা কর্তব্য। 
প্রথম প্রথম দীর্ঘকাল অন্তর স্তত্তবৃততির প্রযত্ের স্ফুর্তি হয়। পরে ঘন ঘন হয়। ফুস্ফুদ্ সম্পূর্ণ 
স্ফীত বা সম্পূর্ণ সঙ্কুচিত থাকিলে স্তস্তবৃততি প্রায়ই হয় না । তাহা হইলে বাহাত্যন্তর বৃত্তি হয়। 

বাহ, আত্যন্তর ও স্তস্ত এই তিন প্রাণার়ামবৃত্তি দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বার পরিদুষ্ হইয়া 
অভ্যন্ত হইলে ক্রমশঃ দীর্ঘ ও সুক্ষ হয়। তন্মধ্যে দেশপরিদর্শন প্রথম। দেশ- বাহ ও আধ্যাত্মিক 
ছ্বিবধ। নাঁসাগ্র হইতে যতখানি শ্বাসের গতি হয়, তাহা বাহা দেশ। অভ্যন্তরে যে হৃদয় পর্ান্ত 
শ্বাসের গতি হয়, তাহাই প্রধানত আধ্যাত্মিক দেশ। হৃদয় হইতে আপাদতলমন্তকও 
আধ্যাত্মিক দেশ। 
নাসাগ্র হইতে প্রপ্থাস যত অল্প দূর যায় অর্থাৎ যাহাতে অল্পদুর যায়, এরূপ পরিদর্শনপূর্ববক 

প্রাণায়াম করাই বাহদেশ-পরিদৃষ্টি। তাহাতে প্রর্থীস ক্রমশঃ ক্গীণ হয়। অর্থাৎ ক্রমশঃ মৃছুতর 
তাবে যাহাতে প্রশ্বীসের গতি হয়, তাহা লক্ষ্য করিয়া! প্রাণায়াম করার নাম বাহ্-দেশ-পরিদৃ্ট 
প্রাণায়াম। আধ্যাত্মিক দেশকে অনুভবের দ্বারা পরিদর্শন করিতে হয়, শ্বাসে বায়ু যখন বক্ষে 
প্রবেশ করে, তখন সেই হতপ্রদেশ অনুভব করিতে হয়। তাহাই আধ্যাজ্মিক দেশের পরিদর্শন 
পূর্বক প্রাণায়াম। 

হৃদয়কে মূল করিয়া সর্ব শরীরে শ্বাসকাঁলে যেন বায়ুর ন্যায় আত্যন্তরিক স্পর্শীস্ভব বিসর্পিত 
হইয়। গেল, প্রশ্বাসকালে আবার তাহ। উপসংহত হইয়৷ হৃদয়ে আসিল। এইরূপ সর্ধশরীরব্যাপী 
( বিশেবতঃ পাদতল ও করতল পর্যন্ত ) দেশও প্রথমত পরিদর্শন কর! আবশ্তক। ইহাতে নাড়ীশুদ্ধি 
হয় অর্থাৎ সর্ধবশরীরের বোধ্যতা অব্যাহত হয় বা সাত্বিক প্রকাশশীলতা৷ হয় আর সাত্বিকত|-জনিত 
স্বর শরীরে নুখবোধ হয়। সেই স্ুখবোধপূর্ববক প্রাণায়াম করিলেই প্রাণায়ামে সুফল লাত হয়; 
নচেৎ হয় না; বরং শরীর রুগ্ন হইতে পারে। 

এই স্ুখবোধ হইলে তৎসহকারে স্তস্তাদি বৃত্তি অত্যাস করিলে তাহাতে সাত্বিকতা আরও 
বন্ধিত হয় এবং নিরায়াসে বহুক্ষণ প্রীণরোধ করা যাঁয়। রোধ করিবার বলও অজড়তা-হেতু 
অতি দৃঢ় হয়। 

হৃদয় হইতে মন্তিফ্ে যে রক্তবহা৷ ধমনী (০৪£060 ৪1157 ) গিয়াছে তাহাও আধ্যাত্মিক দেশ। 
জ্যোতিশ্ধয়-প্রবাহরূপে তাহা পরিদর্শন করিতে হয়। তদ্ব্যতীত মুর্ধ জ্যোতিও আধ্যাত্মিক দেশ। 
প্রাণায়ামবিশেষে ইভাঁদেরও পরিদর্শন করিতে হয়। 

এই সমস্ত আধ্যাত্মিক দেশে চিত্ত রাখিয়া ( আত্যন্তরিক স্পর্শানুভবের দ্বার! ) প্রাণীয়াম করিতে 
হয়। তন্মধ্যে প্রচ্ছর্দনকালে' সর্ব শরীর হইতে হৃদয়দেশে বোধ উপসংহৃত ভইয়! আসিয়া প্রশ্থাস-. 
বাষুর গতির সহিত ব্রহ্ধরন্ধ, ( বা মন্ডক-নিয় ) পর্য্যন্ত তাহ! যাইতেছে এনূপ অনুভব করিয়া দেশ- 
পরিদর্শন করিতে হয়। আপুরণে হৃদয় হইতে সর্বব শরীরে বাযুবৎ স্পর্শবোধ বিসপিত হইল এইরূপে 
দেশ পরিদর্শন করিতে হয়। বিধারণ প্রত হৃদয়কে লক্ষ্য করিয়া সর্বরশরীরব্যাপী বৌধকে অস্ফুট 
তাবে লক্ষ্য করত দেশপরিদর্শন করিতে হয়। 

হৃদয়াদি দেশকে স্বজ্ছ আকাশকল্প ধারণা করাই উত্তম। জ্যোতি ধারণা করাও মন্দ লহে। 



সাধনপাদ। ৫০ সুত্র । ১৮৫ 

ইষ্টদেবের মূর্তিও হ্বদয়াদি দেশে ধারণ! হইতে পারে। এইরূপে দেশপরিদর্শন করিলে প্রাগায়ামের 
গতিবিচ্ছেদকাল দীর্ঘ হয় এবং শ্বাসপ্রথ্থাস সুক্ষ হয়। ভাষ্যকার বলিয়াছেন “এতথানি ইহার বিষয় 
এইরূপ পরিদর্শনের নাম দেশ-পরিপৃষ্টি। ইহার অর্থ-__এতখানি-হ্ৃদয়াদি আধ্যাত্মিক ও বাহ্ 
দেশ। ইহারল্শ্বাসের, প্রবাসের, অথব। বিধারণের। বিষয়- শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি যে দেশ 
ব্যাপি হয় এবং বিধারণের বৃত্তি ( অনুভূতি পূর্বক চিত্রধারণ ) যে দেশ ব্যাপিয়। হয়, তাহার 
পরিমাণ দেখাই তাহার বিষয়। 

অতঃপর কাল-পরিদৃষ্টি কথিত হইতেছে। ক্ষণ_নিমেবক্রিয়ার চতুর্থ ভাগ; ক্ষণের হয়ত্ব।- 
এতগুলি ক্ষণ। তাহার অবধারণের দ্বার অবচ্ছিন্ন। অর্থাৎ এত কালাবচ্ছিন্ন শ্বাস, প্রশ্বাস ও 
বিধারণ কাধ্য, এরূপ লক্ষ্য রাখাই কালপরিদর্শনপূর্ববক প্রীণায়াম। কালপরিদর্শন জপের ছারা 
করিতে হয়। কিন্তু তৎসহ কালের ধারণ। থাকা মন্দ নহে। ক্রিয়ার দ্বারা আমাদের কালের 
অনুভব হয়। শাব্দিক ক্রিঘার ধারার মন দিলে কালের মনুভব ক্ফুট হয়। অতি দ্রুত প্রণব জপ 
করিয়া! তাহাতে মন দিয় রাখিলে যে একটা ধার৷ বা! প্রবাহ চলিয়। যাঁয় তাহাই কাঁলানুভব । একবার 
কালান্ুভব করিতে পাঁরিলে ওত্যেক শব্দেই (যেমন অনাহত নাদে ) কালানুভব হইবে। শব 
একাকার ন! হইলেও তাহাতে এরূপ কালধাঁরার অনুভব হইতে পারে। অর্থাৎ গায়ত্রী উচ্চাঁরণেও 
কালধারার অনুভব হইতে পারে । অথবা একতান দীর্ঘভাবে একটি দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাসব্যাপী 'পণব 
উচ্চারণ (মনে মনে ) করিলে এরূপ কালান্থভব হয়। পূর্বোক্ত দেশপরিদর্শন ও কালপরিদর্শন 
একদাই অবিরোধ ভাঁবে করিতে হয়। 

প্রাণায়াম কোন এক বিশেষ কাল ব্যাপিয়া কর! যাঁয়; এবং যতক্ষণ সাধ্য তত কাল ব্যাপিয়াও 
কর! যাঁয়। নির্দিষ্ট-সংখ্যক প্রণব জপ করিয়া! অথবা নির্দিষ্টবার গারত্র্যাদি মন্ত্র জপ করিয়া কাল 
স্থির রাখিতে হয়| “সব্যা্তিং সপ্রণবাং গামত্রীং শিরস! সহ। ত্রিঃপঠেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ 
স উচ্যতে” ॥ অর্থাৎ ও ভূ ভূবঃ ্ বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্যং তৎ সবিতুবরেণ্যং ভর্গো৷ দেবস্ত ধীমহি 
ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ও আপে! জ্যোতিঃ রসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূভূবঃ শ্বরোম্ত । এই মন্ত্র তিন বার 
পাঠ্য । কিন্তু প্রথমে যাহার যতটুকু সহজ বোধ হয়, তত কাল ব্যাপিয়! শ্বাস, প্রশ্বাস ও বিধারণ 
কর! আব্ক। প্রণবজপের সংখ্য! রাখিতে হইলে গুচ্ছে গুচ্ছে প্রণব জপ করিতে হয়। বলা 
বাহুল্য, মনে মনেই জপ কর! বিধেয়, নচেৎ করাদিতে জপ করিলে চিত্ত কতক বহিমুখ হয়। 
গুচ্ছে জপ যথা ও ৬, ও ৩, ৩৩ ও। এক গুচ্ছে সাতবার প্রণব জপ হইল। এইরূপ যত 
গুচ্ছ আবন্তক, তত জপ করিলেই সংখ্য। মনেতে সহজেই ঠিক থাকে। 

যতক্ষণ সাধ্য ততক্ষণ শ্বাসপ্রশ্থাস রোধ করিয়! প্রাণায়াম করারও বিধি আছে। তাহা অনেক 
স্থলে সহজ হয়। যথাঁশক্তি ধীরে ধীরে প্রশ্বান ফেলিতে যত কাল লাগে, বা যথাসাধ্য বিধারণ 
করিতে যত কাল লাগে, তাহাই এক্ষেত্রে প্রাণায়ামকাল বুঝিতে হইবে। ইহাতে জপের সংখ্যা 
রাখিবার আবশ্তকত। নাই | একটি মাত্র দীর্ঘ প্রণব ( প্রধানত অর্দ মাত্র! ম্ কার ) ইহাতে একতান 
ভাবে মনে মনে উচ্চারিত হইতে পারে এবং সহজেই পূর্বোক্ত কালামুতব হইতে পারে। এইরূপ 
ক্ষণপরম্পরাবচ্ছিন্ন কালের পরিদর্শনপূর্ববক প্রাণায়াম সাধিত হয় । 

উদঘাতক্রমে যে প্রাণারামের কালাবচ্ছেদ হয়, তাহাকে সংখ্যা-পরিদৃষ্টি বলে। কারণ, তাহাতে 
স্বাসপ্রশ্থাসের সংখ্যার দ্বারা কাল নির্ণীত হয়। ্বস্থ মন্ুষ্যের স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্থাসের কালের 
নীম মাজ! | যদি মিনিটে ১৫ বার শ্বীসপ্রশ্বাস হয় এরূপ ধরা যায়, তবে এক মাত্র! ৪ সেকেও্ড কাল 
হইল। এইরূপ দ্বাদশ মাত্রার নাম একটি উদঘাত (৪৮ সেকেও )। চব্রিশ মাত্র! ঘিরদঘাত 
দ্বিতীয় উদঘাত। ছত্রিশ মাত্রার (২ মিনিটের) নাম তৃতীয় উদঘাত। “নীচে ঘাদশমারসধ 

২৪ র 
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মি ঈরিতঃ | মধ্যমস্ত দ্বিরুদবাতঃ চতুবিংশতিমাত্রকঃ। মুখ্যস্ত বস্ত্ির্দঘাতঃ যট্ত্রিংশম্মাত্র 
৮ 

মতান্তরে মাত্রার কাল ১$ সেকেও্ড অর্থাৎ পূর্বোক্তের  অংশ। তাহাতে প্রথম উদঘাত 
৩৬ মাত্রক, দ্বিতীয় ৭২ মাত্রক ও তৃতীয় ১০৮ মাত্রক। উদঘাতের আর এক অর্থ আছে ; 
যথা-__প্রাণেনোৎসধ্যমাণেন অপানঃ পীভ্যতে যদাঁ। গত্ব। চোর্ধং নিবর্তেতৈতহুদাতলক্ষণম্ ॥” 
এতদন্ুসারে ভোজরাজ বলিয়াছেন, “উদঘাতে৷ নাভিমুলাৎ প্রেরিতন্ত বায়োশিরস্ততিহননম্”। 
অর্থাৎ শ্বীসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়! রাখিলে তাহা! গ্রহণের জন্য বা ছাড়িবার জন্য যে উদ্বেগ হয়, তাহাই 
উদঘাত। বিজ্ঞানভিক্ষু উদঘাত অর্থে শ্বাস-প্রশ্বীন-রোধ মাত্র বুঝিয়াছেন। 

বস্তত এ তিন অর্থই সমন্বযযোগ্য। উদঘাতের অর্থ এইরূপ বাঁবৎকাল শ্বাস ব! প্রশ্বাস 
রোধ করিলে বায়ু ত্যাগ ব! গ্রহণের জন্য উদ্বেগ হয়, তাবৎকালিক রোধই উদঘাত। এ কাল প্রথমত 
১২ মাত্রা বা ৪৮ সেকেণ্ড ; অতএব দ্বাদশ মাত্রাবচ্ছিন্ন কালই প্রথম উদঘাত | 

এতগুলি স্বাসপ্রশ্বাসের কালে এই এই উদঘাত হয়, এইরূপ শ্বাস-প্রশ্থীসের সংখ্যার পরিদর্শন 
পূর্বক উহ! নিশ্চিত হয় বলিয়৷ ইহাকে সংখ্যা-পরিদর্শন বলে। ফলত ইহা পূর্বব হইতেই নিশ্চিত 
থাকে, প্রাণায়ামকালে ইহার পরিদর্শন কর! আবশ্তক হয় না। তবে কত সংখাক প্রাণায়াম কাধ্য, 
কিরূপ সংখ্যায় তাহ! বৃদ্ধি করিতে হয় ইত্যাদিরূপে৪ সংখ্যাপরিদর্শন আব্তক হইতে পারে। 
হঠযোগের মতে দিবসে চতুর্বার আশী সংখ্যক প্রীায়াম কাধ্য। ক্রমশ বাড়াই আশী-সংখ্যায় 
উপনীত হইতে হয়, সহসা নহে। “শনৈরণীতি পর্ধ্ন্তং চতুর্ববারং সমভ্যসেং”। সাবধানে অল্পে 
অল্লে প্রাণায়ামের সংখ্যা বাঁড়াইতে হয়। প্রথম উদঘাতের নাম মুছু, দ্বিকদ্ঘাতেব নাম মধা, 
তৃতীয় উদঘাতের নাম উত্তম প্রাণায়াম। 

এইরূপে অভ্যস্ত হইলে প্রীণায়াম দীর্ঘ ও সুক্ষ হয়। দীর্ঘ অর্থে দীর্ঘকালব্যাপী রেচন ঝ 
বিধারণ। নুঙ্ষঃঅর্থে শ্বাসপ্রশ্থীসের ক্ষীণতা এবং বিধারণের নিরায়াসতা। নাসাগ্রে ধৃত তুলা 
যাহাতে স্পন্দিত ন। হয়, এরপ প্রশ্বাস হুল্মতার হুচক। 

বাহাত্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থ ॥ ৫১ ॥ 
ভাষ্যমূ। দেশকালসংখ্যািরবাহবিষয়ঃ পরিদৃষ্ট আক্ষিতঃ তথাত্যন্তরবিষয়ঃ পরিদৃষ্ট আক্ষিপ্ত 

উভয়থা দীর্ঘসুক্্ম:, তংপূর্ববকো! ভূমিজয়াৎ ক্রমেণোঁভয়োর্গতাভাবশ্চতুর্থঃ প্রাণায়ামঃ ৷ তৃতীয়স্ত 
বিষয়ানালোচিতে। গত্যভাবঃ সব্কদারন্ধ এব, দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘনক্ঃ | চতুর্থ 
্বাসপ্রশ্বাসয়োধিষয়াবধারণাৎ ক্রমেণ ভূমিজয়াৎ উভয়ান্সেপপুর্রবকে৷ গত্যভাঁবশ্ততুর্থ; প্রাণায়াম ইত্যয়ং 
বিশেষঃ ॥৫১| | 

৫১। চতুর্থ প্রাণায়াম বাহ ও আত্যন্তর-বিষয়াক্ষেগী ॥ (১) 
ভাষ্যান্ুবাদ-__দেশ, কাল ও সংখ্যার ছ্বারা বাহ্ বিষয় (বাহ্বৃত্তি) পরিরৃষ্ট হইলে 

( অভ্যাসপট্তাঁনিবন্ধন) তাহাকে আক্ষিগ্ত বা অতিক্রমিত কর! যায়। সেইরূপ আত্যন্তর বিষয় 
অর্থাৎ আত্যস্তর বৃত্তি ( প্রথমে পরিদুষ্ট হইয়া! অত্যন্ত হইলে পরে ) আক্ষিপ্ত হয়। (এই ছুই বৃত্তি 
অত্যন্ত হইলে) দীর্ঘ ও হুল্ষ উতয়বিধ হয়। তৎপূর্কক অর্থাৎ উল্লিখিতরূপে অভ্যন্ত বাহাত্যন্তর- 
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বৃতিপূর্ববরু ভূমিজয়ক্রমে তছুভয়ের গত্যভাব চতুর্থ প্রাণায়াম। দেশ আদি বিষয় আলোচন ন করিয়া 
যে স্কতপ্রযত্ব-নিবন্ধন গত্যতাব তাহাই তৃতীয় প্রাণায়াম। তাহা দেশ, কাঁল ও সংখ্যার ছারা 
পরিদৃষ্ট হইয়া দীর্ঘ ও হুক হয়। শ্বাস ও প্রশ্বাসের বিষয় ( দেশাদি) আলোচনপুর্ব্বক অভ্যাসক্রমে 
৬ 4 অর্থাৎ তদতিক্রমপূর্্বক গত্যভাব হয়, তাহাই "চতুর্থ প্রাণায়াম, 

| 
টাক]। ৫১। (১) বাহ্ বৃত্তি, আভ্যন্তর বৃত্তি ও স্তস্তবৃত্তি ছাঁড়া চতুর্থ এক প্রীণায়াম 

আছে। তাহাও এক প্রকার স্তস্ত বৃত্তি। তৃতীয় স্তন্তবৃত্তি হইতে তাহার ভেদ আছে। তৃতীয় 
প্রাণারাম সক্কতপ্রবত্ের দ্বার! অর্মাৎ একেবারেই সাধিত হয়। কিন্তু বাহ্বৃত্তিকে ও আত্যস্তরবৃত্তিকে 
দেশাদিপরিদর্শনপূর্ববক অভ্যাস করিয়া তদতিক্রমপূর্বক চতুর্থ প্রীণায়াম সাধিত হয়। চিরকাল 
অত্যন্ত হইয়৷ যখন বাহ্ ও আত্যন্তর বৃত্তি অতি সুক্ম হয়, তখন তাহাদিগকে আক্ষেপ বা 
অতিক্রম পূর্বক যে স্তস্তবৃত্তি হয়, তাহাই চতুর্থ নথ ্তত্তবৃত্তি। এতন্ত্ার! ভাষ্য বুঝা! সুকর হইবে। 

এস্থলে প্রীণায়াম-অভ্যাসের অন্যতম প্রণালী বিশদ করিয়া দেখান যাইতেছে। প্রথমে 
আসনে নুস্থির হইয়া বসিবে। পরে বক্ষ স্থির রাখিয়া! উদর সথালনপূর্ববক শ্বাসপ্রন্থাস করিবে। 
প্রশ্বাস বা রেচক অতি ধীরে ( বথাশক্তি ) সম্পূর্ণরূপে করিবে। তাহাতে পুরণ কিছু বেগে 
হইবে কিন্ত উদর মাত্র স্ফীত করিয়াই যেন পূরণ হয়, তাহ! লক্ষ্য রাখিবে। 

এইনপ রেচন-পুরণ-কালে হৎপ্রদেশে ( বক্ষের মধ্যস্থলে ) স্বচ্ছ, আলোকিত বা! শুত্র, ব্যাপী, 
অনন্তব্ৎ অবকাশ ভাবন! করিবে। পূর্বে কিছুদিন রেচন পুরণ না করিয়া কেবল এই ধ্যান 
অভ্যাস করা আবশ্তক। তাহা আয়ন্ত হইলে তংসহযোগে রেচনপূরণ করা বিধেয় ; যেন সেই 
শরীরব্যাপী অবকাশেই রেচক করিতেছ ও তাহাতেই যেন পূরণ করিতেছ। শাস্ত্রে আছে, 
“রুচিরে রেচনগ্ৰ বায়োরাকর্ষণন্তথা”। মনকে সেই সঙ্গে শূন্ঠবৎ করিবে। শান্ধ্েও আছে, 
“শৃন্ঠভাবেন যুক্ীয়াৎ” । অর্থাৎ শৃন্যমনে শূন্যবৎ শরীরব্যাপী স্পর্শবোধ অনুভব করিতে থাকিবে। 
হৃদয়কে সেই শৃষন্তবোধের কেন্্রূপে লক্ষ্য বাখিবে। তথা হুইতে সর্বশরীর যেন পূরণকালে 
বোধব্যাপ্ত হইতেছে এইরূপ ভাবনা! করিবে । 

প্রথমে ধীরে ধীরে রেচন ও স্বাভাবিক পূরণ মাত্র ধ্যানসহকারে অভ্যাস করিবে। তাহ! 
আয়ন্ত হইলে মধ্যে মধ্যে বাহাবৃত্তি অভ্যাস করিবে। অর্থাৎ প্রশ্বাস করিয়া আর শ্বাস গ্রহণ 
করিবে না। সেইরূপ আভ্যন্তর বৃত্তিও অভ্যাস করিবে। তাহাতে পৃরিত বায়ু যেন সর্ব শরীরে 
ব্যাপ্ত হইয়৷ নিশ্চল পূর্ণকুস্তের মত হইয়া শরীরের সমন্ত চাঞ্চল্যকে রুদ্ধ করিল, এইরূপ বোঁধ 
করিবে । ব্লা বাহুল্য যে, শ্বাসবায়ু ফুস্ফুস্ ছাড়! শরীরের অন্তস্থানে যায় না। কিন্তু পূরণ করিক্া 
ফুস্ফুস্ পূর্ণ হইলে সর্ববশরীরেও সেই পূর্ণতা বোধ যেন ব্যাপ্ত হইল, এইরূপ বোধ হয়। সেই বোধই 
তাব্য। প্রাণায়ামের পক্ষে শরীরময় বোধ ভাবনাই সিদ্ধির হেতু, এই সঙ্কেত মনে রাখিতে হুইবে। 
“বায়ুর বারা শরীর পুর্ণ করিবে” ইহার গুঢ় অর্থ এরূপ জানিতে হইবে। 

প্রথম প্রথম মধ্যে মধ্যে বাহ্ ও আত্যন্তর বৃত্তি অত্যস্ত। পরে আল্ত্ত হইলে অবিরলে অভ্যাস 
করা যাইতে পারে। স্তত্তবৃত্তি ইহার মধ্যে মধ্যে প্রথমত অভ্যাস করিবে। প্রথমে কয়েক বার 
স্বাভাবিক রেচন পূরণ করিয়া একবার বাতাশয়ে অল্প বায়ু থাক! কালে আত্যন্তরিক প্রবত্বের দ্বারা 
ফুস্ফুস্কে সঙ্কোচন করিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস রোধ করিবে। পূর্বোক্ত অভ্যাস-জনিত ফুস্ফুসে ও 
সর্বশরীরে সাত্বিক স্বচ্ছন্দত৷ অর্থাৎ লঘুঃ সুখময়, বোধ থাকিলে তৎপূর্্বক স্তস্তবৃত্তি অভ্যস্ত । 
তাহাতে অতিশয় দৃঢ়ভাবে শ্বাসযস্ত্র রুদ্ধ করিয়। সুখে বহক্ষণ থাক] যায়। নুখস্পর্শ-সহকারে 
র্ধ করাতে অর্থাৎ সেই সুখময় বোধ ভাবনাপূর্্বক রোধ করাতে, ত্যস্তবৃত্তির মধ্যে সুখস্পশ্বুক্ত 



১৮৮ পাঁতল দর্শন । 

খাসরোধপ্রধত্ধ অধিকতর সুখকর হয়। পরে অসহ হইলে প্রবত্ব শ্লথ করিয়া শ্বাস গ্রহণ অথবা 
ত্যাগ করিবে। ফুস্ফুসে অল্প বাঁযু থাকাতে এবং তাঁহার অধিকাংশ শোধিত হইয়া যাওয়াতে, 
স্স্তবৃত্তির পর পুরণই করিতে হয়, রেচন করিতে হয় না। কিঞ্চ তখন পূরণ করাও আবশ্তক, 
কারণ তাহাতে হৃৎপিণ্ডের স্পননন হয় ন৷। অতএব এরূপ অল্প বায়ু ফুস্ফুসে রাখিয়া! স্তস্তবৃত্তি অভ্যাস 
করিবে, যাহাতে পরে পূরণ করিতে হয়। 

প্রথমে একবার স্তস্তবৃত্তির পর কয়েকবার স্বাভাবিক রেচন পূরণ করিবে। অভ্যাস দৃঢ় হইলে 
অধিশ্নলে অনেক বার স্তস্তবৃত্তি করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, স্তস্তবৃত্তিতেও পূর্বোক্তরূপে মনকে 
কোন আধ্যাত্মিক দেশে (হাঁ্দীকাশেই ভাল) শুন্যবৎ রাখিতে হইবে। নচেৎ অভ্যাস পণ্ড 
হইবে ( সমাধির পক্ষে )। 

বাহ বা আত্যস্তর বৃত্তির অন্ততর অভ্যাস করিলেই ফল লাভ হইতে পারে। উদঘাতের উৎ- 
কর্ষের জন্য স্তস্তবৃত্তি অভ্যন্ত | স্তস্তবৃত্তিই শেষে চতুর্থ প্রাণায়ানরূপ প্রীণারামসিদ্ধিতে পরিণত হয়। 
বাহ ও আভ্যন্তর বৃত্তিতে রেচন ও বিধারণ এবং পূরণ ও বিধারণ যাহাতে একতান অভগ্রপ্রযত্বে 
হয়, তাহা লক্ষ্য করিয়া সাধন করিতে হইবে । অর্থাৎ পূরণের ও রেচনের প্রযত্ব যেন সুক্ষ হইয়া 
বিধারণে মিলাইয়া যায়। 

নিমলিখিত বিষয় প্রাণায়ামীর স্মরণ রাঁথা কর্তব্য । ূ 
(১ম) শ্বাসপ্রশ্থীসের সহিত আত্যন্তরিক স্পর্শবোধ অন্থভব করিয়া সাত্বিকত বা! স্থখ ও লঘুত। 

প্রকটিত করিতে হইবে। তওৎপূরব্বক প্রাণীয়াম করিলেই প্রাণায়ামের উৎকর্ষ হয় নচেৎ হয় না। 
সন্ত গুণ প্রকাশশীল। অতএব যে প্রযত্র ক্রিয়া! সহজ-বা স্বাভাবিক তাহার বোধ উদদিত রাখিয়া 
ভাবনা করিলেই সাত্বিকত| বা! সুখ প্রকাশ পায়। যেমন শ্বাসপ্রশ্বাসে ফুদ্ফুস্-গত বোধ ভাবনা 
কল্সিলে তথায় লঘুতা ও সখ বোধ হয়, সর্বব শরীরেও সেইরূপ । 

(২য়) অল্পে অল্পে স্বাস্থ্য ও শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্য রাখিয়া প্রাণায়াম অভ্যস্ত । 
(৩য়) ধ্যান ব্যতীত প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে চিত্ত অধিকতর চঞ্চল হয়। এইজন্য কেহ কেহ 

উন্মাদ হয়। প্রথমে ধ্যানাভ্যাস করিয়া আধ্যাত্মিক দেশে চিত্তকে শূন্যবৎ করিতে না পাঁরিলে 
প্রাণার়াম অভ্যাস ন! করাই ভাল। আধ্যাত্মিক দেশে কোন মুস্তিতে চিত্ত স্থির করিতে পারিলেও 
প্রাণায়াম হইতে পারে। যোগের জন্য শূন্তবন্তাবই অধিক উপযোগী । 

( ৪র্থ) আহারাদির উপর লক্ষ্য রাখিতে হয়। অধিক আহার, ব্যায়াম, মানসিক শ্রম আর্দি 
করিলে প্রাণায়ামে অধিক উন্নতির আঁশ! অল্প। উদর কিছু খাঁলি রাখিয়া! লু দ্রব্য আহার করাই 
মিতাহার । হঠযোগের গ্রন্থে মিতাঁহীরের বিশেব বিবরণ দ্রষ্টবা। শ্বেতসারঘুক্ত দ্রব্য (০৪:১০- 
1)5'01505 ) সেব্য। স্নেহ বা ঘৃত-তৈলার্দি (1) 4০-০৪:০০1) ) অধিক সেব্য নহে। 

শেষে যোগীকে একবারেই ন্েহ বজ্জন করিতে হয়, তাহা ম্মরণ রাখা কর্তব্য। দীর্ঘকাল 
প্রাণরোধ করিয়৷ থাকিতে হইলে উপবাসও করিতে হয় (যাহাতে স্বাসপ্রশ্বাসের প্রয়োজন না হয়)। 
এইজন্য মহাভারতে আছে (মোক্ষধর্ম। ৩০০ অঃ) £__আহারান্ কীদৃশান্ কৃত্বা কানি জিত্বা চ ভারত। 
যোগী বলমবাপ্রোতি তপ্তবান্ বক্ত,মর্হতি ॥ তীন্ম উবাচ। কণানাং ভক্ষণে যুক্তঃ পিণ্যাকন্ত চ 
তারত। ন্নেহানাং বর্জনে যুক্তো যোগী বলমবাু,য়াৎ ॥ তুঞ্জানো যাবকং রক্ষং দীর্ঘকালমরিনম। 
একাহারো বিশুদ্ধাত্মা যোগী বলমবাপ্ুয়াৎ॥ পক্ষান্মাসানৃতুংশ্চৈতান্ সংবৎসরানহস্তথা। অপঃ 
পীত্বা পয়োমিশ্রা যোগী বলমবাপ্রয়াৎ॥ অথগ্ুমপি বাঁ মীসং সততং মনজেস্বর। উপোষ্য সম 
শুদ্ধাত্ব। যোগী বলমবাপু রাৎ॥ অর্থাৎ তওুলকণা, তিলকন্ক ও দীর্ঘকাল কক্ষ ধবাগু আহার করিয়া 
ও ন্নেহ পদার্থ বর্জন করিয়া যোগী বল লাভ করেন। পক্ষ, মাস, খতু বা সংবসর যাবৎ ছুগ্ধমিশ্ 



সমাধিপাদ। ৫২ হুত্র। ১৮৯, 

জল পাঁন করিয়া অথবা একমাঁস একেবারে উপবাস করিয়। যোগী বলপ্রাঞ্ত হম। গ্রথম প্রথম 

রিনি ররী তি আহার কমাইতে হইলে অন্নে অল্পে ক্রমশঃ কমানর 

আছে। 
প্রাণরোধ করিয়া! থাকা মাত্র যোগা্গভৃত প্রাণীয়াম বা সমাধি নহে। কোন কোন লোক 

্বতাঁবত প্রাণরোধ করিতে পারে। তাহারাই মৃত্তিকায় প্রোথিত থাকিয়া! লৌককে বাজী দেখাইয়া 

পয়সা উপার্জন করে। তাহা! যৌগও নহে, সমাধিও নহে। তজ্জন্য যোগের ফল এ সকল 

ব্যক্তিতে দেখা যায় না। 
যে প্রাণরোধের সহিত চিত্তও রুদ্ধ বা একাগ্র করা যাঁ়, তাহাই যোগাঙ্গ প্রাণায়াম। এক 

একটা প্রাণায়ামগত চিতত্থ্ধ্য ধারাবাহিক ক্রমে বর্ধিত হুইয়াই শেষে সমাধি হয়। এই জগ 

বলা হয় দ্বাদশ প্রাণায়ামে এক প্রত্যাহার, দ্বাদশ প্রত্যাহারে এক ধারণ! ইত্যাদি। ফলতঃ চিত্তের 

সৈধ্য ও নিধ্ষয়তাঁর উৎকর্ষ না হইলে তাহা যোগাঙগভূত প্রীণায়াম হয় না, কিন্তু বাঁজী-বিশেষ 

মাত্র হয়। প্রাণরোধ মাত্র করিয়া থাঁকা সমাধির বাহা লক্ষণ, কিন্তু আভ্যন্তরিক লক্ষণ নহে। 

ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্ ॥ ৫২ ॥ 

ভাব্যমূ। গ্রাণায়ামানভ্যস্ততোহন্ত যৌগিনঃ ক্গীয়তে বিবেকজ্ঞীনাবরণীয়ং কর্ম, যত্তদাচক্ষতে 
"মহামে।হময়েনেজ্্রজালেন প্রকাশশীলং জন্বমার্ত্য তদেবাকার্ষ্যে নিযুঙ-ক্তে” 
ইতি। ত্নন্ত প্রকাশাবরণং কর্ম সংসারনিবন্ধনং প্রাণায়ামাভ্যাসাৎ ছূর্বলং ভবতি, প্রতিক্ষণঞ্চ 
ক্সীয়তে। তথ! চোক্তং “তপে। ন পরং প্রাণায়ামীৎ ততো বিশুদ্ধিমণলানাং 
দীপ্তিশ্চ জ্ঞানন্যে তি” ॥ ৫২॥ 

৫২। তাহা হইতে প্রকাশাবরণ ক্গীণ হয় ॥ স্থ 

ভাষ্যান্ুবাদ-_ প্রাণীয়াম অভ্যাসকারী যোগীর বিবেকজ্ঞানাঁবরণভূত কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় (১)। 

উহ যেরূপ তাহা নিম্ন বাক্যে কথিত হইয়াছে। “মহামোহময় ইন্ত্রজালের দ্বারা প্রকাশশীল 

সত্্কে আবরণ করিয়! তাহাকে অকাধ্যে নিযুক্ত করে” ইতি। যোগীর সেই পপ্রকাশাবরগভূত 
সংসারহেতু কর্ম প্রাণায়ামাত্যাস হইতে ছূর্বল হয়; আর প্রতিক্ষণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তথা উল্ত 

হইয়াছে ( শ্রুতিতে ), “প্রাণায়াম অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ তপস্তা আর নাই ; তাহা হইতে মল সকলের 

বিশুদ্ধি এবং জ্ঞানের দীন্তি হয়” ইতি । | 

টীকা । ৫২। (১) প্রাায়ামের দ্বারা ষে প্রকাশাবরণ (বিবেকথ্যাতির আবরণ) ক্ষয় 
হয়, তাহা অক্তানম্বূপ আবরণ নহে, কিন্তু অজ্ঞানমূলক কর্ম্মরপ আবরণ। কর্মইি অজ্ঞানের 
ভীবনবৃত্তি। অতএব কর্ধক্ষয়ে অজ্ঞানও ক্ষীণ হয়। প্রীণায়াম শরীরেন্্রিয়ের নৈহম্ম্য। তাহার 
সংস্কারের দ্বারা সাধারণ ক্রিষ্ট কর্মের সংস্কার ক্ষীণ হয়। যেমন ক্রোধের সংস্কার অক্রোধের 

ংস্কারের দারা ক্ষীণ হয়, তদ্রপ। “আমি শরীর আমি ইন্্িয়বান্ ইত্যাদি অবি্াদিরূপ অজ্ঞান 
ও ততপ্রেরিত কর্ম ও কর্মের সংস্কার যে প্রাণায়ামের দ্বার দুর্বল হইয়া ক্ষয় পাইতে থাকে, তাহা 
স্পট । কেহ কেহ শঙ্কা করেন, অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারাই নাশ হয়, প্রাগায়ামরূপ কর্মের দ্বার কিরপে 

তাহা নাঁশ হইবে? তাহাতে বক্তব্য যে, এস্লেও জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞান নাশ হয়। প্রীগায়াম 

কিয়! ঘটে, কিন্তু সেই ক্রিয়ার যে জ্ঞান হয়, তাহাই অক্ঞানকে নাশ করে। প্রীণাযাদ-ক্রিযা 
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শরীরেক্জিয় হইতে আমিত্বকে বিষুক্ত করিবার ক্রিয়া । অতএব সেই ক্রিয়ার জ্ঞান (সব ক্রিয়ারই 
জ্ঞান হয় ) “আমি শরীরেক্্িয় নহি” এইরূপ বিষ্তা । 

কিধ-_ : 

ধারণা চ যোগ্যতা মনস$ ॥ ৫৩ ॥ 

ভাষ্যমূ। প্রাণায়ামাভ্যাসাদেব।  প্প্রচ্ছ্দনবিধারণাঁভ্যাং] বা প্রাণন্ত” ইতি 
বচনাৎ ॥ ৫৩॥ 

৫৩। কিঞ্চ “ধারণ স্কলে মনের যোগ্যত| হয়” ॥ (১) স্ছু 

ভাষ্যাগুবাদ- প্রাণায়ামের অভ্যাস হইতে হয়। “অথবা! প্রাণের প্রচ্ছদ্দনবিধার্ণ-্বারা 
স্থিতি সাধিত হয়” এই হুত্র হইতেও ( ইহ! জানা ঘাঁয় )। 

টীক1। ৫৩। (১) ধারণ আধ্যাত্িক দেশে চিত্তের বন্ধন। প্রীায়ামে নিরন্তর আধ্যান্িক 
দেশ ভাবনা ( অনুভব ) করিতে হয়। তাহ! করিতে করিতে যে চিত্বকে তথায় বন্ধ করিবার 
যোগ্যতা হইবে তাহা বল| বাহুল্য। পপ্রচ্ছর্দন-বিধারণাভ্যাং বা! প্রাণস্ত' এই সুত্রে (১1৩৪) 
প্রাণায়ামের দ্বার। চিত্তের স্থিতি হয় বল৷ হইয়াছে । স্থিতি অর্থে ই ধারণ! অর্থাৎ অভীষ্ট বিষয়ে 
চিত্তকে স্থাপন কর!। 

ভাব্যম্। অথ কঃ প্রত্যাহারঃ-- 

স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্বসন্ত স্বরূপান্কার ইবেল্দ্রিয়াণাং 
প্রত্যাছারঃ ॥ ৫৪ ॥ 

স্ববিষয়সম্প্ররোগাভাবে চিন্তশ্বরূপাঁন্গকার ইবেতি, চিত্তনিরৌধে চিত্তবৎ নিরুদ্ধানীক্জিয়াপি 
নেতরেন্দ্রিয়জযবদুপায়ান্তরমপেক্ষত্তে, যথা! মধুকররাজং মক্ষিকা উৎপতন্তমনৃতৎ্পতস্তি, নিবিশমান- 
মনত নিবিশস্তে, তথেক্দরিয়াণি চিত্বনিরোধে নিরুদ্ধানি, ইত্যেষ প্রত্যাহার ॥ ৫৪ ॥ 

ভাষ্যান্থুবাদ- প্রত্যাহার কি? 
৫৪ ব্বন্ব বিষয়ে অসংযুক্ত হইলে ইন্দ্রিয়গণের যে চিত্তের স্বরূপান্ুকার তাহাই প্রত্যাহার ॥ সু 
স্ববিষয়ের সহিত সম্প্রয্পেগাভাবে ( সংযোগাভাবে ) চিত্তস্বরূপানগুকারের ন্যায় অর্থাৎ চিত্তনিরোধে' 

চিত্তের ন্যায় ( সেঈ সঙ্গে ) ইন্দ্িয়গণেরও নিরুদ্ধ হওয়া । তাহাতে অপর প্রকার ইন্দরিয়জন্নের গ্ঠায় 
আর উপারাস্তরের অপেক্ষ। করে না (১)। যেমন উড্ভীয়মান মধুকররাজের পশ্চাতে মক্ষিকারা 
উডডীন হয়, আর নিবিশমানের পশ্চাতে নিবিষ্ট হয়; সেইনপ ইন্দ্রিয়গণ চিত্তনিরোধে নিরুদ্ধ হয়। 
ইহাই প্রত্যাহার । 

টাকা। ৫৪। (১) অপর প্রকার ইন্রিয়জয়ে বিষয় হইতে দুরে থাকিতে হয় অথবা মনকে 
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প্রবৌধ দিতে হয় বা অন্ত কোনও উপায় অবলম্বন করিতে হয়, কিন্তু প্রত্যাহারে তাহা৷ করিতে হয় 
না। কারণ, তাহাতে চিত্তের ইচ্ছাই প্রধান হয়। ইচ্ছাপূর্বক চিন্তকে যে দিকে রাখা যায়, 
ইন্্িয়গণও সেই দিকে যাঁর়। চিত্তকে আধ্যাত্মিক দেশে নিরুদ্ধ করিলে ইন্ছিয়গণ তখন বাহ্ বিষয় 
গ্রহণ করে না। সেইরূপ বাহ শব্দাদি কোন বিষয়ে চিত্তকে স্থাপন করিলে সেই বিষয়ের মাত্র ব্যাপার 
হয়; অন্ত বিষয়ের ব্যাপার হইতে ইন্দরিয়গণ বিরত থাকে। 

প্রত্যাহার-সাধনের জন্য প্রধান উপায় (১) বাহ বিষয় লক্ষ্য ন করা ও (২) মানস ভাব লইয়া 
থাকা । অবহিত হইয়! চক্ষুরাদির দার! বিষয় গ্রহণ করার অভ্যাস না ছাঁড়িলে প্রত্যাহার হগন না। 
যাহার! বাহ্ বিষয়ে সম্যক লক্ষ্য করিতে (স্বভাবত ) পারে না, তাহাদের প্রত্যাহার স্থকর হয়। 
উন্মাদেরও এক প্রকার প্রত্যাহার আছে। 135091০দেরও এক প্রকার প্রত্যাহার হয়। 
যাহার! 1)7007060 50£850101)এর বশ, তাহাদেরও উত্তমরূপে প্রত্যাহার হয়। লব্ণকে চিনি 
বলিঞ। খাইতে দিলে, তাহার| চিনিরই স্বাদ পায়। 

এই সব প্রত্যাহার হইতে যোগাঙ্গ প্রত্যাহারের বিশেষ আছে। যোগাঙ্গ প্রত্যাহার সম্পূর্ণ 
স্বেচ্ছাধীন। যোগী যখন ইচ্ছা করেন আমি উহ! জানিব না, তখন অমনি সেই জ্ঞানেন্গিয়-শক্তি 
রুদ্ধ হয়। প্রাণায়াম এরূপ রোধের সহাঁর | অধিকক্ষণ প্রাণাঁরাঁম করিলে ইন্দ্রিয়সকলে নিরোধের ভাব 
গাঢ়তর হইতে থাকে । তৎপূর্বক প্রত্যাহার স্ুকর হয়। তবে অন্ত উপায়ের (ভাবনার ) দ্বারাও 
উহা হয়। যম নিরম আদির অভ্যাসপুর্বক প্রত্যাহার হইলেই তাহা শ্রেয়স্কর হয়, নচেৎ দ্ষ্টচেত! 
ব্যক্তির ছুষ্পথে চালিত প্রত্যাহার অধিকতর দোষের হেতু ভয়। 

চিত্তনিরোধে ইন্দ্িয়ের নিরোধসাঁধনরপ প্রত্যাহারই যোগীদের উপাদেয়। যখন মধ্মক্ষিকাঁদের 
এক ঝাঁক নৃতন এক চক্রনির্মীণের জন্য পূর্বব চক্র ত্যাগ করে, তখন তাহাদের এক রাজ্জী (মধু- 
মক্ষিকার৷ প্রায় ক্লীব, তাহাদের চক্রে একটা বা কদাচিৎ দুটা স্ত্রী থাকে। তাহারা আকারে বৃহৎ, 
সমন্ত মক্ষিক! তাহার সেবাঁতে তৎপর ) অগ্রে যাঁয়। সেই বৃহৎ মক্ষিকা যথা বসে, অপরেরাও 
তথায় বসে, মে উড়িলে অপরেরাও উড়ে। ভাঘ্যকার এই দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। হিমবান্ প্রদেশে 
মক্ষিকা-পালন আছে । 

ততঃ পরম! বগ্ঠতেন্দ্িয়াণাম্ ॥ ৫৫ ॥ 

ভাষ্যম্। শব্দাদিঘব্যসনম্ ইন্রিয়জয় ইতি কেচিৎ, সক্তির্যসনং ব্যস্তত্যেনং শ্রেয়স 
ইতি। অবিরুদ্ধী প্রতিপত্তিন্াধ্যা। শবাদিসম্প্রয়োগঃ স্বেচ্ছয়েত্যন্তে। রাগঘ্যোভাঁবে 
সুখহাখশৃন্তং শব্াদিজ্ঞানমিন্িয়জঞয় ইতি কেচিৎ। “চিটন্তকাগ্র্যাদ প্রতিপত্তিরেবেতি 
জৈগীষব্যঃ১ ততশ্চ পরম! ত্বিয়ং বশ্ততা যচ্চিত্তনিরোধে নিরন্ধানীন্দিয়াণি, নেতরেক্র্রিয়জয়বৎ 
প্রযত্বকৃতম্ উপাযনান্তরমপেক্ষস্তে যোগিন ইতি ॥ ৫৫ ॥ 

ইতি এ্রীপাতঞ্জলে সাংখ্যপ্রবচনে বৈয়াসিকে সাধনপাদে৷ দ্বিতীয়ঃ | 

৫৫। তাহাতে ইন্দ্রিয়গণের পরম! বস্তা হয় ॥ ্ থ 

ভাস্তান্ুবাদ-_কেহ কেহ বলেন- শব্বাদিতে অব্যসনই ইন্দ্িয়জয়। ব্যসন অর্থে আসক্তি 
বা রাগ, যাহ! পুরুষকে শ্রের হইতে ব্যস্ত করে অর্থাৎ দূরে ফেলে (তাহাই ব্যদন)। অপর 
কেহ কেহ বলেন-_“শাস্ত্ের অবিরুদ্ধ শব্ধাদি ( বিষয় )-সেবনই ন্ঠাষ্য অর্থাৎ তাহাই ইঞ্জিয়জয়”। 



১৯২ পাতঞ্জল দর্শন 

অন্তেরা বলেন “বেচ্ছাপূর্বক অর্থাৎ পরতন্ত্র না হইয়া যে শবাদিতে ইঞ্জরিয়সম্প্রয়োগ তাহাই 
ইন্দ্রিয়জয়” ; অর্থাৎ ভোগ্যপরতন্ত্র না হইয়া যে তোগ, তাহাই ইন্টরিয়জয়। প্রাঁগম্বেষাভাবে 
সুথছুঃখশূন্য যে শব্দাদি জ্ঞান তাহাই ইন্দ্রিয়” ইহাঁও কেহ কেহ বলেন। জৈগীযব্য বলেন 
চিত্তৈকাগ্র্য হইলে যে (ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে ) অপ্রবৃত্তি অর্থাৎ যে বিষয়সংযোগরাহিত্য তাহাই 
ইন্দ্রিয়জয়”। সেই হেতু ইহাই (জৈগীষব্যোক্ত ) যোগীর পরমা ইন্দ্িয়বশ্ততা, যাহাতে 
চিত্তনিরোধ হইলে ইন্দ্রিরগণুও নিরুদ্ধ হয়। কিঞ্চ ইহাতে অপর প্রকার ইন্দ্রিয় জয়ের মত 
প্রবস্বক্কৃত উপাগ্নাস্তরের অপেক্ষা! করে না (১)। 

ইতি শ্রীপাতঞ্জল-যোগশাস্ত্রীয় বৈয়াসিক সাংখ্যপ্রবচনের সাধনপাদের অনুবাদ সমাগু । 

টাকা। ৫৫। (১) ভাব্যকার যে সমস্ত ইন্দরিয়য়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 
শেষটী ছাড় সমস্তই প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়-লৌল্য এবং পরমার্থের অন্তরায় । অনাসক্তভাবে পাঁপবিষয় 
ভোগ করিলে অনাসক্তভাবেই নিরয়ে যাইতে হইবে। অগ্নিদাহ যে বুঝিয়াছে সে আর কোন 
কারণেই অগ্নিতে হাতি দিতে ইচ্ছ! করে না; অনাসক্ত ভাবেও করে না, আসক্ত ভাবেও করে না; 

স্বতন্ত্র ভাবেও না, পরতন্ত্র ভাবেও না। অতএব পরমার্থবিষয়ের অজ্ঞানই বিষয়ের সহিত 
ক সম্প্রয়োগের কারণ। সেইজন্য এঁ সমস্ত ইন্টরিয়জয়ই স-দোষ। 

মহাযোগী জৈগীবব্য যাহা বলিয়াছেন, তাহাই যোগীদের উপাদেয় । ইচ্ছামাত্রেই চিত্তরোধসহ 
যদি ইন্দ্রিয়রৌধ হয়, তবে তদপেক্ষা উত্তম ইন্দ্রি্জয় আর হইতে পারে না। অতএব প্রত্যাহার- 
জনিত যে ইন্দ্রিয়জয়, তাহাই সর্ব্বোস্তম। 

দ্বিতীয় পা সমাপ্ত । 



বিভূতিপাদঃ। 
ভাব্যম্। উক্তানি পঞ্চ বহির্ঙ্গাণি সাধনানি, ধারণ! বক্তব্য । 

দেশবন্ধশ্চিত্ৃস্ত ধারণ! ॥ ১ ॥ 

নাভিচক্রে, হৃরয়পুণগ্ুরীকে, মুদ্ধি, জ্যোতিধি, নাঁসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে, ইত্যেবমাদিষু দেশেষু, 
বাহো ব৷ বিষয়ে চিত্তন্ত বৃততিমাত্রেণ বন্ধ ইতি ধারণ! ॥ ১ ॥ 

ভাব্যান্ুুবাদ-_বহিরঙ্গ সাধন সকল উক্ত হইরছে ; ( অধুন! ) ধারণা বক্তব্য-_ 
১। দেশে বন্ধ হওয়াই টিত্তের ধারণা ॥ স্থু 
নাভিচক্র, হদমপুণ্রীক, মৃদ্ধজ্যোতি, নাপিকাগ্র, জিহ্বাগ্র ইত্যাদি দেশেতে (বন্ধ হওয়া), 

অথব৷ বাহ বিষয়ে চিন্তের যে বুত্তিমাত্রের দ্বার| বন্ধ, তাহাই ধার্ণ| । (১) 

টাকা । ১। (১) আধ্যাত্মিক দেশে অনুভবের দ্বারা চিত্ত বদ্ধ হয়। বাহা দেশে 
ইন্দরিরবৃত্তির দার! চিত্ত বদ্ধ হদ। বভিঃস্থ শন্দাদি বা মুত্ত্যাদি বাহদেশ। যে চিত্তবন্ধে কেবল 
সেই দেশেরই (যাহাতে চিন্ত বন্ধ কর হইয়াছে তাহাঁরই ) জ্ঞান হইতে থাকে, আর যখন প্রত্যা্ত 
ইন্দরিয়ের! স্ববিষয় গ্রহণ করে না, তখন তাঁদৃশ প্রত্যাহার-মূলক ধারণাই সমাধির অঙ্গভূত ধারণ|। 

প্রাণায়ামাদিতে ও ধারণ| অভ্যাস করিতে হয়, কিন্তু তাহা মুখ্য ধারণ! নহে, ইহা বিবেচ্য। 
প্রাণীয়ামাদিতে যাহা অভ্যাস করিতে হয়, তাহাকে সাধারণত ধ্যান-ধারণা বলিলেও, বস্ততঃ 
তাহাকে ভাবনা বলা উচিত। সেই ভাবনার উন্নতি হইয়! ধারণ! ও ধ্যান হয়। 

প্রাচীনকালে হৃদয়পুণগুরীকইনধারণার প্রধান স্থান ছিল। তথা হইতে উর্ধগত যে সৌধুনন 
জ্যোতি আছে তাহাও ধারণার বিষয় ছিল। পরে যটুচক্র ব৷ দ্বাদশচক্র ধারণার প্রচলন 
হইয়াছিল। ট্চক্র প্রসিদ্ধ আছে। শিবযোগমার্গে ছাদশ প্রকার ধারণার বিষয় কঘিত হয়। 
তাহা বথা--(১) মৃূলাধার; (২) স্বাধিষ্টান; (৩) নাভিচক্র;ঃ (৪) হচ্ক্র; 
(৫) কণ্ঠক্র; (৬) রাজদন্ত বা আল্জিবের মূল ( হেথায় শুন্যরূপ দশম ছার ধ্যেয়)॥ 
(৭) ভূচক্র ( হেথার দিব্যশিখারূপ জ্ঞানালোক ধ্যের); (৮) নির্বাণ চক্র (ইহা! 
্রন্ধরন্ধ স্থিত); (৯) ত্রহ্গরন্ধের উপরে অষ্টদল পদ্ম ( হেথায় ত্রিকুট নামক তিমিরের মধ্যে 
আকাশবীজ সহ শ্স্থিত উর্দশক্তি ধ্যের)) (১০) সমষ্টিকাধ্য (অহঙ্কার); (১১) কারণ 
(মহত্তত্্ব বা অক্ষর); (১২) নিল (গ্রহীতৃপুরুষ )। 

ইহার মধ্যে ১৫ গ্রাহ, ৬১১ গ্রহণ, এবং ১২ গ্রহীতা । কালক্রমে সাংখ্যযৌগ পরিণত 
হইয়া এরূপ দীড়াইয়াছিল। এ সকল ধারণার অভ্যাস করিতে করিতে চিত্ত সমাহিত হইলে তবে 
অসম্্রজ্ঞাত যোগ হইতে পারে। অবগ্ত তাহা সম্যক্ তত্ৃষ্টির সাপেক্ষ। নিষলপুরুষ (গ্রহীতৃপুরুষ ) 
অধিগত হইলে পর তদ্িয়ক প্রজ্ঞার নিরোধ হইলে তবে কৈবল্য। অবশ্ত পরবৈরাগ্যপূর্্বক নিরোধ 
চাই। 

ধারণা প্রধানতঃ দ্বিবিধ__তত্বজ্ঞানময় ধারণা ও বৈষয়িক ধারণা । জ্ঞানযোগী সাংখ্যদেরই 
তত্তজ্ঞানময় ধারণ। । তাহাতে প্রথমে বিষয় সকল ইন্দ্রিয়ে অভিহননকারী এরূপ ধারণা করিব! 
ইন্দ্রিয় সকল অভিমাঁনাত্বক, অভিমান আমিত্বে প্রতিষ্ঠিত, আমিত্ব বা বুদ্ধি পুরুষের ছার! 

৫ 



১৯৪ পাতঞ্জল দশন। 

প্রতিনংবিদিত এইরূপ ধারণা করিয়! জ্ঞ-স্বরূপ আত্মাতে স্থিতি লাভ করার চেষ্টা করিতে হয়। 
ইহাতেও অন্থান্ঠি ধারণার স্যায় ইন্দিয়াদির অভ্যন্তরস্থ আধ্যাত্মিক দেশের সাহায্য লইতে হয়, তবে 
ই (এ বিষয় 'জ্ঞানধোগ” ও “ক্তোত্রসংগ্রহ-স্থ তত্বনিদিধ্যাসন গাঁথাতে 
দ্রষ্টব্য )। 

বৈষয়িক ধারণার মধ্যে শবের ধারণ! ও জ্যোতিরধারণ! প্রধান। ইহাদের মধ্যে হার্দজ্যোতিকে 
আলম্বন করিয় বুদ্ধিতত্বের, ধারণ! ( অর্থাৎ জ্যেতিগ্মতী প্রবৃত্তি) প্রধান। শব্বধাঁরণার মধ্যে 
অনাহত নাদের ধারণা প্রধান। উহ! নিঃশব্দ স্থানে ( গিরিগুহাদিতে ) সীধন করিতে হয়। নিঃশব 
স্থানে চিত্ত স্থির করিলে, বিশেষত কিছু প্রাণায়াম করিলে, নানাপ্রকার অভ্যন্তরস্থ নাদ ( প্রায় 
প্রথমে দক্ষিণ কর্ণে) শ্রুত হয়। চি” নাদ, শঙ্খ নাদ, ঘণ্ট| নাদ, করতাল নাঁদ, মেঘ নাদ প্রভৃতিই 
অনাহত নাদ। অভ্যস্ত হইলে উহার! সর্বশরীরে, হৃদয়ে, স্ুযুয়্ার ভিতরে ও মন্ডকে শ্রুত হয়। 
ধ্ররূপ আধ্যাত্মিক দেশে উহা! শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমশঃ বিন্দুতে উপনীত হইতে হয়। শব্দ 
বস্ততঃ ক্রিয়ার ধার! স্থতরাঁং শবে চিত্ত স্থির হইলে টৈশিক বিস্তারজ্ঞান লোপ হয়। তাহাই 
বিন্দু। শবের বিস্তারহীন মানসিক ভাবমাত্রই বিন্দু। স্তুতরাঁং তন্দারা মনে উপনীত হইতে হয়। 
এইরূপে এই মার্গের দ্বার৷ উচ্চ তত্বে উপনীত হইতে হয়। শান্মে আছে “নাদের মধ্যে বিন্দু, 
বিন্দুর মধ্যে মন, সেই মন যখন বিলয় হয় তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ”। 

মার্গধারণাও অন্যতম জ্যোতিধণরণা, কারণ জ্যোতির দ্বারাই ব্রহ্গমার্গ চিন্তা করিতে হয় এবং 
উহার শান্ত্োক্ত নামও অষ্চিরাদি মার্গ। উহ! দ্বিবিধ-_একটা পিগুবরঙ্গাগুমার্গ ও অন্ঠটি উপযুক্ত 
শিবযোগমার্গ। প্রাণীদের আধ্যাত্মিক অবস্থা অনুসারে এক এক লোকে গতি হর। আধ্যাত্মিক 
উন্নতিতে দেহাভিমানাদি ত্যাগ হয়। যে যে পরিমাণে দেহাদির অভিমান ত্যাগ হয় তত্তদ্ অনুসারে 
উচ্চ উচ্চ লোঁকে গতি হয়। সুতরাং নিরভিমানতার এক একটা অবস্থার সহিত এক একটা লোক 
সম্বদ্ধ। 

পিগুরক্ধাওমার্গ ই ফট্চকরমার্গ। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ. ও আজ্ঞা (ত্রমধ্যন্থ) 
মেরদণ্ডের মধ্যস্থ ও তরুরস্থ সুযুস্ায় গ্রথিত এই ছয় চক্রই উক্ত মার্গ। ইহাতে কুগুলিনীনানী 
উর্ধগাঁমিনী জ্যোতিম়্্ী ধারা ধারণ। করিয়া! এক এক চক্রে উঠিতে হয়। নিয়স্থ পঞ্চক্রে পাঁধিব, 
আপ্য প্রভৃতি অভিমান বা! দেহেন্দরিয়ার্দির অভিমান ত্যাগ করিয়া দ্বিদল আজ্জীচত্রে বা মনঃস্থানে 
উপনীত হইতে হয়। এই এক একটা চক্রের সহিত ভূঃ, ভুবঃ আদি এক একটা লোকের সম্বন্ধ। 
সহআ্রারে বা মন্ডকস্থ সপ্তম চক্রে সত্যলোক ব৷ ব্রহ্মলৌক। তথায় উপনীত হইয়া পরে জ্ঞানের 
প্রসাদ লাভ পূর্বক ও পরবৈরাগ্য পূর্বক পুরুষত্ব অধিগত হইলে তবেই লোকাতীত পরমপদ 
লাভ হয়। 

দেহস্থ নাড়ীচক্রে ধারণাঁর বিশেষ বিবরণ দেওয়! বাইতেছে। প্রথমে দ্রষ্টব্য, স্থযুয়া নাড়ী কি? 
এ বিষয়ে চারিপ্রকার মতভেদ আছে। শ্রুতিতে আছে-_হৃদয় হইতে উর্গত নাড়ীবিশেষই সুযুয়া। 
তনবশাস্ত্র তিনপ্রকার মত আছে। কৌন মতে মেরুদণ্ড বা পৃষ্ঠবংশের মধ্যে সযুযা ও বাহ্ ছুই পারে 
ইড় ও পিঙ্গলা। ““মেরোর্বাহ্প্রদেশে শশিমিহিরশিরে সব্যদক্ষে নিষগে, মধ্যে নাড়ী সুযুয়া”। 
'আবার অন্য তন্্রে আছে “মেরে! বাঁমে স্থিত নাড়ী ইড়! চন্দ্রামতা শিবে। দক্ষিণে ৃত্যসংযুক্তা 
পিঙ্গল! নাম নাঁমতঃ ॥ তাহ তু তয় মধ্যে সুযুয়া বহ্নিসংযুত। ॥” ইহাতে তিন নাড়ীকেই মেরুর 
বাহিরে বলা হইল। আবার, মতান্তরে মেরুর মধ্যেই পঁ তিন নাড়ী আছে বলা হয়। “মেরোর্মধ্য- 
পৃষ্টগতাস্তিত্রে। নাঁড্যঃ প্রকীর্তিতা” | ( নিগমতন্বসার )। সুতরাং শরীর ছেদ করিয়া! পঁ এ নাড়ী 
দেখিতে গেলে পাইবাঁর সম্ভীবনা নাই। বস্তুত মস্তি বা সহশার হইতে যে সব স্নায়ু মেরু মধ্য দিয়া ও 
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বাহ্ দিয় গুহাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত আছে, যন্্ারা বোধ ও চেষ্টা! হয়, তাহারা সব ুযুয়া, ইড়া ও 
পিঙ্গলা। কুগুলিনী শক্তি বিচার করিলে ইহা৷ স্পষ্ট হইবে। কুণুলী, কুগুলিনী, কুলকুণ্ডলিনী, নাগিনী, 

ভুজগা্গনা, বাঁলবিধবা, তপস্িনী ইত্যার্দি আদর করিয়া ও ছন্দাম্থরোধে কুগুলিনী অনেক নামে 

আখ্যাত হয়। 

- প্রথমে কুগুলী সম্বন্ধে কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করা হইতেছে, তাহাতে উহার স্বরূপ বুঝা যাইবে। 
“চিত্রিণী শূন্তবিবরে-  'ভুজঙী বিহরস্তি £%। চিত্রিণী বা সুযু্নার অঙ্গভৃত নাড়ীর ছিদ্রে কুগুলী 

বিহার করে। 'কৃজন্তী কুলকুগুলী চ মধুরং": ". ্বাসৌচ্ছাসবিভগ্তনেন জগতাঁং জীবো যয়৷ ধাঁধ্যতে, 
স| মূলাঘুজগহ্বরে বিলসতি, ৷ কুগুলী মধুরভাবে শব্দ করে (নাদরূপে, বাক্যের মূলরপে ), আর 
তাহা শ্বাসপ্রশ্থীস প্রবর্তিত করিয়৷ জগতের জীবকে (প্রাণকে ) ধারণ করান ও তাহা মূলাধার পদ্দের 

কুহরে প্রকাশিত হয়। 'ধ্যায়েৎ কুগুলিনীং দেবীং--”.'বিশ্বাতীতাং জ্ঞানরূপাং চিন্তয়েদর্ধবাহিনীম্”। 
বিশ্বাতীত ব৷ অবাহ জ্ঞানরূপ উর্ধূবাহিনী কুগুলী দেবীকে ধ্যান করিবে। “কল! কুগুলিনী সৈব 

নাদশক্তিঃ শিবোদিতা? | সেই কুগুলিনীরূপ কলাকে নাদশক্তি বলিয়া জানিবে। শশূন্যরূপঃ শিবঃ সাক্ষাদ 
বিনুঃ পরমুগুলী+। সাক্ষাৎ শূন্তরূপ যে শিব তাহা পরম কুগুলী। “বৃত্ঃ কুগুলিনীশক্তি গুণ 
্রয়সমন্বিতঃ। শূন্ঠতাগং মহেশানি শিব্শক্যাত্মকং শ্রিয়ে॥” ত্রিগুণসমন্থিত কুগুলীশক্তিনপ যে 

ৃত্ত বা বিন্দু আছে তাহা শূন্য ও শিবশক্যাত্বক। এই শেষের ছুই বাক্যে পরমকুগ্ুলীর কথা বলা 
হইয়াছে। কুগুলীশক্তি নাম হইয়াছে_উহা স্ুপ্ত। থাকিলে সর্পের মত কুগুলী পাকাইয়! থাকে 

বলিয়া । সুপ্তা কুগুলী মূলাঁধারে সাড়ে তিন পাক ('দার্দত্রিবলয়েনাবেষ্ট্য' কুগুলী পাকাইয়া আছে। 
তাঁহাকে জাগরিত করিয়! সহস্রারে লইয়া বিন্দুরূপ শিবে যোগ করাই কুগুলী যোগ । 

অতএব ্ ুযয়াদি নাড়ী যেমন মেরু দণ্ডের মধ্যস্থ ও বাহস্থ ন্লাযুতোত (যাহা মন্তিফ হইতে গুহ 
পধ্যন্ত বিভৃত ) হইল, কুগুলী সেইরূপ তন্মধ্যস্থ বোধ ও চেষ্টাকারী শক্তি হইল। সাধারণ অবস্থায় 
উহা৷ সুপ্ত। বা! দেহকাধ্যকরণে ব্যাপূত আছে। এই যৌগের উদ্দেশ্ত__উহাকে মক্তিষকে লইয়! যাওয়া। 
তাহ। ধারণার ও প্রাণীয়ামের দ্বার! সাধিত হয়। উহা সাধন করার ছুই প্রধান উপায় আছে। এক, 

হঠযোগের ছারা ও অন্য লয়-যোগের দ্বারা। ধারণ! নানাবিধ রূপের দ্বারা (দেব, দেবী, বি্যৎ 
আদি বর্ণ, প্রভৃতির দ্বারা) এবং নাদের দ্বার! করিতে হয়। হঠ প্রণাঁলীতে মূলবন্ধ, উড্ভীয়ানবন্ধ 
প্রভৃতির বারা পেশী ও স্নায়ু সঙ্কোচন করিয়৷ কুগুলীকে প্রবুদ্ধ করিতে হুয়। 

লয়যোগে প্রধানত নাদধারণা করিয়া উহা করিতে হয়। নাদ দ্বিবি-_আহত ও অনাহত। 
এই দুই নাঁদই কুগুলী শক্তির দ্বার! হয়। বাক্যরূপ আহত নাদ চারিপ্রকার-__পরা, পত্নী, মধ্যমা 
ও বৈথরী। বাক্যোচ্চারণে প্রথমে মূলীধারে বা! গুহাদেশে পরা-নামক সুক্ষ চেষ্টা হয়_(শ্বাম ও 
প্রশ্থাসে গুহাদেশ ন্বভাবত কুঞ্চিত হয়, স্থৃতরাং এই পরা অবস্থা বাহ! শবোচ্চারণের মূল ক্রিয়া অহা 
কাল্পনিক নহে )। তৎপরে স্বাধিষ্ঠানে ( উদরসংকোচনরূপ ) গন্ঠন্তীরপ ক্রিয়া হয়। পরে অনাহতে 
বা বক্ষঃস্থলে ( ফুসফুস্ সংকোচন রূপ ) যে ক্রিয়! হয় তাহ! মধ্যমা। পরে কণ্ঠতালু আদিতে যে 
ক্রিয়া হয় তাহার ফল বৈথরী ব! শ্রাব্য বাঁক্য। ইহা! সবই কুগুলীর কাধ্য। “ন্বাত্রেচ্ছা-শক্তিঘাতেন 
প্রাণবাযুন্বরূপতঃ। মূলাধারে সমুৎপন্গ: পরাখ্যে! নান উত্তঃ॥ স এব চোর্ধতাং নীতঃ স্বাধিষ্ঠান- 
বিজুত্তিতঃ। গল্স্তযাখ্যামবাগ্োতি তথৈবোর্ধং শনৈঃ শনৈঃ ॥ অনাহতবৃদ্ধিতত্বসমেতো মধ্যমোহ্ভিধঃ | 
তথা তয়োরর্ধগতে। বিশুদ্ধ কদেশতঃ ॥ বৈথধ্যাখ্যস্ততঃ কণ্ঠশীর্ষতাবোষ্টদস্তগঃ ॥৮ এইরূপে 
বাঁক্যের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকাতে “হুম্” শব্দের দারা প্রথমে কুগুলীকে প্রবু্ধ করিতে হয়। “হুঙ্কারেণৈব 
দেবীং যমনিয়মসমত্যাসশীলঃ স্ুুশীলঃ1৮ অনাহত নাঁদ উঠিলে তন্দ্ারা উহ! সাধন করিতে 
হয়। ইহার সাঁধনসঙ্কেত এইরূপ-_পৃষ্ঠটদেশের ভিতরে নিয় হইতে উপরে এক ধারা উদ্ভিতেছে--- 
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প্রযত্ববিশেষের দ্বার! এইরূপ অনুভূতি করিতে হয়। তাহা “হুম্ হুম্ঠ বা! অন্যরূপ নাদের সহিত 
অনুভূত হয়। 

অনাহত নাদ দ্বিবিধ_এক, কর্ণে (বিশেষত দক্ষিণ কর্ণে) বাহা শুন! যাঁর, এবং অন্য, 
যাহা সর্বশরীরে উর্ধগ ধারারূপে অনুভূত হয়। এই শেষোক্ত অনাহতের দ্বারাই কুগুলীকে ক্রমশঃ 
দীর্ঘকাল অভ্যাসের দারা মন্ডকে তুলিতে হয় এবং উহ তথা বিশ্বুবপে পরিণত হয়। “নাদ এব 
ঘনীভূতঃ কচিদভ্যেতি বিন্দৃতাম্” অর্থাৎ নাদই ঘনীভূত (নাদ মধ্যে সম্যক সমাহিত) হইয়া বিন্দৃতা 
প্রাণ্ড হয় (হুত্ররূপে সুক্ম হইয়া )। বিন্দু-_“কেশাগ্রকোটিভাগৈকভাগরূপ-হুক্মতেজোহংশ£ অর্থাৎ 
কেশাগ্রের কোটিভাগের একভাগরপ স্থগ্ম তেজ বা জ্ঞানরূপ অংশই বিন্দু। ফলত ইহাই শব্ধতন্মাত্র 
(যাহ! দেশব্যান্তিহীন )। “ঘত্রকুত্রীপি বা নাদে লগতি প্রথমং মনঃ। তত্র তত্র স্থিরীভূত্ব! তেন 
সার্দং বিলীয়তে ॥ বিস্বৃত্য সকলং বাহাং নাদে দুগ্ধীন্থবন্মনঃ। একীভূয়াথ সহসা চিদাকাশে 
বিলীয়তে ॥” নাদকে শক্তি এবং বিন্দুকে শিব বলিয়া তান্ত্রিকের৷ নাদের বিন্দত্বপ্রাপ্তিকে শিবশক্তির 
যোগ বলেন। 

শিবের উপর আবার পরশিবও তন্ত্রমতে স্বীকৃত আছে। তাহা সাংখ্যের পুরুষতত্বের সমতুল্য । 
কিন্তু সম্যক্ তত্বদৃষ্টির অভাবে এই সব বিষয় এরূপ গুলাইয়া গিয়াছে যে, এখন আর তন্তোক্ত 
প্রণালীতে মোক্ষলাভ সম্ভব নহে। তত্রজ্ঞানাভাবে অনেকটা অন্ধের হন্ডিদর্শনের মত হইয়া 
গিয়াছে । যিনি যেরূপ অনুভূতি করিয়াছেন তিনি সেইরূপই বলিয়া শিয়াছেন। অবশ্ত, সিদ্ধের 
নিকট তনৃষ্ট মার্গের বিষয় শিক্ষা করিলে কার্ধ্যকর হইত, নচেৎ এরূপ গোঁলমেলে কথা তন্তরশাস্ত্রে আছে 
যে, তাহ পড়িয়া! কাহারও কিছু প্রকৃত কাব হইবার সম্ভীবনা নাই। ব্লাঁও হয় যে, গুরুমুখেই 
শিক্ষা! করিতে হয়, কোটি গ্রন্থ পাঠ করিরাও কিছু হঘ ন|। 

শিবযোগমার্গে দেহস্থ চক্র সকলকে একবারে অতিক্রম পূর্বক পূর্বের লিখিত দেহবাহে কল্পিত 
চক্র ও অবস্থা সকল অতিক্রম করিয়া সত্যলোকে উপনীত হওনার ধারণ! করিতে হয়। শ্রুতিতে 
যে স্থধ্যরশ্মি নাড়ীতে ব্যাপ্ত বলি। উপদেশ আছে সেই জ্যোতিশ্মী ধারা অবলম্বন করিয়া, ইহার 
দ্বারাও উর্ধে উঠার ধারণ| করিতে হয়। হিন্দস্থানে কবীরপন্থীদের কোন কোন সপ্প্রদায়ে ইহার 
বিশেষ চর্চা আছে। 

ইহা ছাড়৷ বৌদ্ধদের দশ কসিন ধারণা, মুন্তি ধারণা প্রভৃতি অনেক প্রকার ধারণা আছে। 
অজ্ঞ একদেশদর্শা লোক ইহার অনুতম মার্গকে একমাত্র মোক্ষমার্গ মনে করিয়! বিবাদ বিসম্বাদ 
করে। অবশ্ঠ শুদ্ধ ধারণার দ্বারা সম্যক ফললাভ হয না। অভ্যাসবৈরাগ্যের দ্বারা ধারণায় 
স্থিতিলাভ করিয়া পরে ধ্যান ও সমাধি করিতে পাঁরিলেই তবে যে কোন মার্গের সম্যক ফল 
লাভ হয়। 

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানমূ ॥ ২ ॥ 
ভাব্যম্। তন্সিন দেশে ধ্যেয়ালমবনন্ত প্রত্যয়স্তৈকতানতা৷ সদৃশঃ প্রবাহঃ প্রত্যয়ান্তরেণা- 

পরামৃষ্টে ধ্যানম্ ॥ ২ ॥ 

২। তাহাতে প্রত্যয়ের ( জ্ঞানবৃত্তির ) একতান্ত। ধ্যান ॥ স্থ 



বিভূতিপাদ। ৩ হৃত্র। ১৯৭ 

ভাবষ্যাম্মুবাদ-_সেই ( পূর্বব্থত্রের ভাম্যোক্ত ) দেশে, ধ্যয়বিষয়ক প্রত্যয়ের ষে একতাঁনতা 
অর্থাৎ প্রত্যয়ান্তরের ঘারা অপরামুষ্ট যে একরপ প্রবাহ, তাহাই ধ্যান। (১) 

টাকা । ২। (১) ধারণীতে প্রত্যয় বা জ্ঞানবৃত্তি কেবল অতীষ্ট দেশে আবদ্ধ থাঁকে। কিন্ত 
সেই দেশমধ্যেই প্রত্যয় বা! জ্ঞীনবৃত্তি ( অর্থাৎ সেই ধোয়দেশবিষয়ক জ্ঞান ) খণ্ডখগুরূপে ধারাবাহিক- 
ক্রমে চলিতে থাকে । অভ্যাসবলে যখন তাহা একতান বা অথগুধারার মত হয়, তখন 
তাহাকে ধ্যান বলা! যাঁয়। ইহা বোঁগের পারিভাধিক ধ্যান। ধ্যের বিষয়ের সহিত এই ধাঁন- 
লক্ষণের লন্বন্ধ নাই । ইহা চিত্ত্থৈধ্যের অবস্থা-বিশেষ। যে কোন ধ্যয় বিষয়ে এই ধ্যান 
প্রযুক্ত হইতে পারে। ধ্যানশক্তি জন্মাইলে সাধক যে কোন বিষয় লইয়! ধ্যান করিতে পারেন। 
ধারণার প্রতায় যেন বিন্দুবিন্দু জলের ধারার ন্ঠার এবং ধ্যানের প্রত্যয় যেন তৈলের বা মধুর 
ধারার মত একতান। একতানতার তাহাই অর্থ। একতান প্রত্যয়ে যেন একই বৃত্তি উদিত 
রহিয়াছে বোধ হয়। 

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধি) ॥ ৩ ॥ 
ভাব্যম,। ধ্যানমেৰ ধ্য়াকারনির্ভাসং প্রত্য়াত্মকেন স্বরূপেণ শুন্তমিব যদা ভতবতি 

ধ্যেযত্বভাবাব্শাৎ তদা সমাধিরিত্যুচ্যতে ॥ ৩ ॥ 
৩। ধ্যেমবিষয়মাত্র-নির্ভাস, ম্বরূপশূন্টের স্থার, ধ্যানই সমাধি ॥ সথ 
ভাষ্যান্বাদ- ধ্যয়াকারনির্ভীস ধ্যানই বখন ধোরস্বতাঁবাঁবেশ হইতে নিজের জ্ঞানাত্বক- 

স্বভাবশূন্যের স্তাঁয় হয়, তখন ( তাহাকে ) সমাধি বলা বাঁয়। (১) 
টাকা । ৩। (১) ধ্যানের চরম উৎকর্ষের নাম সমাধি। সমাধি চিত্স্ধ্যের সর্োত্তম 

অবস্থা। তদপেক্ষা অধিক আর চিত্র্থধ্য হইতে পারে না। ইহা অবশ্য সমস্ত সবীজ সমাধিকে 
লক্ষিত করিবে। অর্থশৃন্য নিবর্বাজ সমাধি ইহার দ্বার। লক্ষিত হয় নাই । 

ধ্যান যখন অর্থমাত্র-নির্ভাস হয়, অর্থাৎ ধ্যান ঘখন এরপ প্রগাঁচ হয় যে, তাহাতে কেবল ধ্যেয 
বিষয়মাত্রের খ্যাতি হইতে থাকে, তখন সেই ধ্যানকে সমাধি বলা যায়। তখন ধ্োয় বিষয়ের 
স্বভাবে চিত্ত আবিষ্ট হয় বলিয়া প্রত্যরন্বূপের খ্যাতি থাকে ন|। অর্থাৎ আমি ধ্যান করিতেছি 
ইত্যাকার ধ্যানক্রিয়ার স্বরূপ, প্রখ্যাত ধ্যেয়ম্বরূপে অভিভূত হইয়া যাঁয়। আত্মহাঁরার স্তায় ধ্যানই 
সমাধি। সাঁদ। কথায় ধ্যান করিতে করিতে যখন আত্মহারা হইয়!৷ যাঁওয়া যাঁয়, 'বখন কেবল 
ধ্যেয় বিষয়ের সত্তারই উপলব্ধি হইতে থাকে, এবং আত্মসত্তাকে ভুলিয়৷ যাওয়া বায়, যখন ধোয় 
হইতে নিজের পার্থক্য জ্ঞানগোচর হয় না, ধ্যয বিষয়ে তাদৃশ চিত্রক্থৈধযকেই সমাধি বলা! বায়। 

সমাধির লক্ষণ উত্তমরূপে বুঝিযা মনে রাখা আবপ্তক। নচেৎ যৌগের কিছুই হৃদয়ঙ্গম 
হইবে না। সমাধি সম্বন্ধে শ্রুতি বথাশান্তো দাস্ত উপরত স্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো তৃত্বা, 
আত্মন্তেবাত্মানং পশ্তেৎ।” “নাবিরতে। ছুশ্চরিতানাশান্তো নাঁসমাহিতঃ। নাশান্তমানসো৷ বাপি 
্রজ্ঞানেনৈনমাপুাৎ॥” সমাধির দ্বারাই যে আত্মসাক্ষাৎকার হয় এবং সমাধি বতীত যে তাহা 
হয় না, এই শ্রুতির দ্বার! তাহ! উক্ত হইয়াছে। সমাধিব্যতীত বে আত্মসাক্ষাংকার ব৷ পরমীর্থসিদ্ধি 
হয় না তাহা পূর্বেও ভূয়োভুর় প্রদর্শিত হইয়াছে। 



১৯৮ পাতঞ্জল দশন। 

এখানে এরূপ শঙ্কা হইতে পাঁরে যে সমাধি আত্মহারা হইয়া বা নিজেকে ভুলিয়া ধ্যান অতএব 
আমিত্ব ব৷ অশ্মির ধ্যানেতে সমাধি হইতে পারে কিরূপে? এতদুত্তরে বক্তব্য “আমি জান্ছি*, 
“আমি জান্ছি' এরপ বৃত্তি যখন থাকে তখন একতান প্রত্যন্ বা সমাধি হয় না, কিন্ত সদৃশ বৃত্তিরপ 
ধারণ। হয়। একড়ানতা৷ হইলে 'জান্ছি-"+ এইরূপ জানার ধার! মাত্র থাকে। এরূপ জানা'র 
একতাঁনতাতে (যাহাতে আমিত্ব অন্তর্গত) সুতরাং সমাধি হইতে পারে। উহাতে জানা-মাত্র 
নির্ভাস হয় ? পরে ভাবায় বলিলে "আমি আমাকে জান্ছিলাম' এরূপ বাক্যে উহা বলিতে হইবে। 
নিজেকে যতক্ষণ স্মরণ করিয়৷ আনিতে হয় ততক্ষণ স্বরূপশৃন্যের মত একতান প্রত্যয় হয় না। 
স্থতির উপস্থান সিদ্ধ ( সহজ ) হইলে একতান আত্মস্থৃতিরূপ ধ্যান স্বরূপশৃন্ঠের-মত (সম্পূর্ণ স্বরূপ 
শূন্য নহে) হয়। 

ভাব্যম্। তদেতৎ ধারণা"ধ্যান-সমাধিত্রয়মেকত্র সংবমঃ __ 

ব্রয়নেকত্র সংযম ॥ ৪॥ 

একবিষয়াঁণি ত্রীণি সাঁধনানি সংযম ইত্যুচ্যতে, তদন্ত ত্রয়স্ত তান্ত্রিকী পরিভাষা সংযম ইতি ॥ ৪ ॥ 

ভাষ্যান্ুবাদ__এই ধারণা, ধ্যান ও সমাধি তিনটি একত্র সংযম__ 

৪1 তিনটা এক বিষয়ে হইলে তাহা সংযম ॥ স্থ 
এরকবি্ষয়ক তিন সাঁধনকে সংযম বলা যার । এই তিনের শান্মীর় পরিভাষ| সংযম। 

টীক1। ৪। (১) সমাধি বলিলেই ধারণ| ও ধ্যান উহা থাকে, সুতরাং সমাধিকে সংযম 
বলিলেই রি ধারণা ও ধ্যানের উল্লেখ নিশ্রয়োজন, এইরূপ শঙ্ক। হইতে পারে। তথঘিষয়ে 
বক্তব্য এই-- 

যম ধ্যেয় বিষয়ের জ্ঞানের ও বশের উপায়রূপে কথিত হয়। তাহাতে একমাত্র বিষয় অথবা 
ধ্যের বিষয়ের একদিক্ মাত্র লইয়া সমাহিত হইলে কার্ধযসিদ্ধি হয় না, কিন্তু নানা দিকে ধ্যেয় 
বিষয়ের নান! ভাব ধাঁরণ| করিতে হয় ও তৎপরে সমাহিত হইতে হয়। এক সংঘমে অনেকবার 
ধারণ।-ধ্যান-সমাধি ঘটিতে পারে বলিয়া এ তিন সাঁধনই সংযমনাঁমে পরিভাঁষিত হইয়াছে । এইজন্ঠ 
তাষ্যকার ৩১৬ স্তরের ভাব্বে বলিয়াছেন “তেন ( সংঘমেন ) পরিণামত্রং সাক্ষাৎক্রিয়মাণম্” ইত্যাদি । 
সাক্ষাৎক্রিয়মাণ অর্থে পুনঃ পুনঃ ধারণ।-ধ্যান-সমাধি প্রয়োগ করিয়। সাক্ষাৎ করা। 

তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোক? ॥ ৫ ॥ 

ভাব্যম্। তম্ত সংযমন্ত জরাঁৎ সমাধিপ্রজ্ঞায়। ভবগ্যালোঁকঃ, যথা যথা সংযম: স্থিরপদো 
ভবতি তথা। তথা সমাধিপ্রজ্ঞ। বিশারদী ভবতি ॥ ৫ ॥ 

৫1 সংবম্জযে প্রজ্জালোক হয় ॥ হু 



বিভৃতিপাদ । ৬ হুত্র। ১৯৯ 

ভাব্যান্থবাদ্- সেই সংযমের জয়ে সমাধিগ্রজ্ঞার আলোক (১) হয়। যেমন যেমন সংযম 
স্থিরপ্রতিষ্ঠ হয়, তেমন তেমন সমাধিপ্রজ্ঞ বিশারদী (নির্মল) হয় । 

টীকা । ৫। (১) নিম্বোচ্চ-ভূমিক্রমে সংযম প্রয়োগ করিলে সমাধি-প্রজ্ঞার উৎকর্ষ হয়। 
অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে যেমন যেমন সু্মৃতর বিষিয়ে সংযম কর! যায়, তেমনি তেমনি প্রজ্ঞা নির্মল! হইতে 
থাকে। তত্ববিষ়ক সমাধিপ্রজ্তার কথ পূর্বের (প্রথম পাদে ) উক্ত হইয়াছে। এই পাদে 
সংযম-প্রয়োগ-দঘারা অন্যান্য বিষয়ের যেরূপে জ্ঞান হয় এবং যেরূপে অব্যাহত শক্তি লাভ হ্য়, 
তাহা প্রধানতঃ কথিত হইবে। 

সমাধির“দ্বার| অলৌকিক জ্ঞান এবং শক্তি লাঁভ হয়। জ্ঞাঁনশক্তিকে যদ্দি কেবলমীত্র একই 
বিষয়ে নিবেশিত কর! যায়, অন্য বিষয়ের জ্ঞান যদি তখন সম্যক না থাকে, তবে সেই বিষয়ের 
যে সম্যক্ জ্ঞান হইবে, তাহা নিশ্যয়। ক্ষণে ক্ষণে নানা বিষয়ে বিচর্ণপূর্ববক জ্ঞানশক্তি স্পন্দিত 
হয় বলিয়াই কোন বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান হয় না। 

বিশেষত; সমাধিতে জ্ঞানশক্তির সহিত বিষয়ের অত্যন্ত সন্নিকর্ষ হয়। কারণ, সমাধিতে 
জ্ঞানশক্তি জ্ঞেয় হইতে পৃথক্বৎ প্রতীত হর না৷ ( সমাধি-লক্ষণ দ্রষ্টব্য )। জ্ঞান ও জ্ঞেয় অপৃথক্ 
প্রতীত হওয়াই অত্যন্ত সন্নিকর্ষ। সমাধির দ্বারা কিরূপে অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তি হয়, তাহা 
পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য । 

প্রজ্ঞজালোক অর্থে সম্পরজ্ঞাতরপ প্রজ্ঞার আলোক, ভূবন-জ্ঞানাদি নহে। গ্রহীতৃ-গ্রহণ-গ্রান্থ- 
বিষয়ক যে তাত্বিক প্রজ্ঞা! বা সমীপত্তি, যাহ! কৈবল্যের সোপান, প্রজ্ঞালোক নামে মুখ্যত তাহাই 
উক্ত হইয়াছে । কৈবল্যের অন্তরায়ন্বরূপ অন্ত সুক্্ব্যবহিতাদি জ্ঞান প্রজ্ঞা নামে সংজ্ভিত হয় না। 

তন্ত ভূমিযু বিনিয়োগ? ॥ ৬ ॥ 
ভাষ্যম্। তন্ত সংযমন্ত জিতভূমের্যানি্তর! ভূমিন্তত্র বিনিয়োগ নহাজিতাহধরভূমিরনস্তর-ভূমিং 

বিলজ্ঘ্য প্রান্তভূমিযু সংযমং লভতে, তদভাবাচ্চ কুতস্তস্ত প্রজ্ঞালোকঃ, ঈশ্বরপ্রসাদাৎ 
( ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ) জিতোতিরভূমিকন্ত চ নাঁধরতূমিযু পরচিতজ্ঞানাদিযু সংযমো যুক্ত, কন্মাৎ, 
তদর্থন্তান্তত এবাবগতত্বাৎ। ভূমেরন্ত। ইয়মনন্তরা ভূমিরিত্যত্র যোগ এবৌপাধ্যায়, কথং, এবমুক্তম্ 
“যোগেন যোগে জ্ঞাতব্যো যোগে! যোগাৎ প্রবর্ততে। €োঞ্প্রমত্তস্ত 
যোগে স যোগে রমতে চিরম্চ ইতি ॥৩৬ ॥ 

৬। ভূমিসকলে তাহার ( সংযমের ) বিনিয়োগ (কাঁধ্য ) ॥ সু 

ভাষ্যান্ুবাদ-_তাহার-সংযমের। জিত-ভূমির যে পরভূমি তাহাতে বিনিয়োগ 
কাধ্য (১)। যিনি নিয় ভূমি জয় করেন নাই তিনি পরবর্তী ভূমিসকল লঙ্ঘন করিয়া! ( একেবারে) 
প্রীস্ত ভূমিসকলে সংযম লাভ করিতে পারেন না। তদভাবে তীহার প্রজ্ঞালোক কিরূপে হইতে 
পারে? ঈশ্বরপ্রসাদে ( ব৷ প্রণিধান হইতে ) (২) যিনি উপরের ভূমি জয় করিয়াছেন তাহার পক্ষে 
পরচিত্তাদির জ্ঞানরূপ নিয় ভূমিসকলে সংযম কর! যুক্ত নহে, কেন ন| (নিয়ভূমিজয়ের দ্বার! সাধ্য ) 
যে উত্তর ভূমিজয়, অন্যের ( ঈশ্বরের ) নিকট হইতে ( ব! অন্যরূপে ) তাহার প্রাপ্তি হয়। “ইহা 
এই ভূমির পরের ভূমি” এ বিষয়ের জ্ঞান যৌগের দ্বারাই হয়, কিরূপে হয়, তাহা এই বাকো উক্ত 



২০৩ পাতঞজল দর্শন। 

হইয়াছে “যোগের দ্বারা যোগ জ্ঞাতব্য, যৌগ হইতেই যোগ প্রবর্তিত হয়, যিনি যোগে অপ্রমত্ত 
তিনিই যোগে চিরকাল রমণ করেন” । 

টাকা। ৬ (১) সশ্রজ্ঞাত যোগের প্রথম ভূমি গ্রাহ-সমাপত্তি, দ্বিতীয় ভূমি 
গ্রহণ-সমাপত্তি, তৃতীয় ভূমি গ্রহীতৃ-সমাপত্তি, আর প্রান্ত ভূমি বিবেকথ্যাতি। পর পর নিষ্নভূমি 
জয় করিয়া প্রান্ত ভূমিতে উপনীত হইতে হয়। একেবারেই প্রান্ত ভূমিতে যাওয়া! যাঁয় না। ঈশ্বর- 
প্রসাদে (বা! প্রণিধান হইতে ) প্রান্ত ভূমির প্রজ্ঞ| হইলে অধর ভূমির প্রজ্ঞা অনায়াসে উৎপন্ন 
হইতে পারে। 

৬। (২) দঈশ্বরগ্রসাদাং. এবং ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ এই ছুই রকম পাঠ আছে, উভয়ের 
অর্থই এক। ইঈশ্বরগ্রণিধান হইতে ঈশ্বরপ্রসাদ হয়, তাহা হঈতে উত্তরাধরভূমি-নিরপেক্ষ সিদ্ধি 
হইতে পাঁরে। শঙ্কা হইতে পারে ঈশ্বর ত সদাই প্রসন্ন, তীহার আবার প্রসাদ কিরূপে হইবে ?_- 
উত্তরে বক্তব্য এই যে, ঈশ্বরের প্রণিধান করিতে হইলে আত্মমধ্যে শ্শ্বরের ভাবনা করিতে হয়, 
তাহাতে প্রতি দেহীতে যে অনাগত ঈশ্বরতা আছে তাহা প্রসন্ন বা অভিবাক্ত হইতে থাকে। 
তাহার সমাক্ অভিবাক্তিই কৈবল্য। অতএব এইরূপ ঈশ্ববতাঁৰ প্রপাদে ভূমিজয়বপ গ্রমনিরপেক্ষ 
দিদ্ধি হইতে পারে। প্রন্তরে যেরপ্ সর্বপ্রকার মুগ্তি নিহিত থাকে আমাদের চিত্তেও তেমনি এন্ন্প 
অনাগত ঈশ্বরত| আছে যাহা ঈশ্বরচিত্তের সমতুল্য । তাহা ভাবনা করাই ঈশ্বর-ভাঁবনা। 
তাহা আত্মগত হইলেও বর্তমান অবস্থায় তাহা! আমার মধ্যে স্থিত অন্ত এক পুরুষ বলিয়৷ ধারণ! 
হয়। তাদৃশ তাবের প্রসন্নতাই ঈশ্বরপ্রসাদ। 

ত্রয়মন্তরঙ্গং পুর্বেভ্যঃ ॥ ৭॥ 
ভাষ্যম্। তদেতদ্ ধারণাধ্যান-সমাধিত্রয়ম্ অন্তরঙ্গং সশ্্রজ্ঞাতন্ত সমাধেঃ পূর্বেত্যো- 

যমাদিসাধনেভ্য ইতি ॥ ৭॥ 
৭| তিনটা পূর্ব সাধন হইতে অন্তরঙ্গ ॥ নথ 
ভাব্যান্ুবাদ- ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটা পূর্বোক্ত যমাদি সাধনাপেক্ষ। সম্পরজ্ঞাত 

বোগের অন্তরঙ্গ | ( ১) 

টাকা । ৭। (১) সম্প্র্জাত যোগেরই ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অন্তরঙ্গ । কারণ, সমাধির 
দ্বারা তত্ব মকলের ক্ষুট জ্ঞান হইয়া একাগ্রম্বভা চিত্তের দ্বারা সেই জ্ঞান রক্ষিত থাঁকিলেই তাহাকে 
সম্প্রজ্ঞান বল! বার। 
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তদ্রপি বহিরঙ্গৎ নিবাঁজন্য ॥ ৮ ॥ 
ভাষ্যম্। তদপি অন্তরঙগং সাধনত্রয়ং, নিরবীজন্ত যোগন্ত বহিরঙ্গং, কম্মাৎ তদভাবে 

ভাবাঁদিতি ॥ ৮॥ 

৮। তাহাঁও নির্বীজের বহিরঙ্গ ॥ 

ভাষ্যান্ুবাদ-_তাহাঁও অর্থাৎ অন্তরঙ্গ সাধনত্রয়ও, নির্বাজযৌগের বহিরঙ্গ ; কেন না 
তাহারও ( সাধনত্রয়েব্রও ) অভাবে নির্বাঞ্জ সিদ্ধ হয় ইতি ( এই কারণে )। (১) 

টাকা । ৮। (১) ধারণাঁদিরা অসম্পজ্জাত যোগের বহিবলগ। তাহার অন্তরঙ্গ কেবল পর- 
বৈরাগ্য। পূর্বে বলা হইয়াছে সমাধির লক্ষণ অসম্প্রস্তাত সমাধিতে প্রয়োজ্য নহে। কারণ 
অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি-অ (নঞ.) + সম্প্রজ্ঞাত সমাধি; অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাতেরও অভাব বা 
নিরোধ। বৃত্তিনিরোধ হিসাবে স্প্রজ্জাত ও অসম্প্রজ্ঞাত উভয়ই যোগ বা সমাধি, কিন্তু সবীজ সমাধির 
হিসাবে__অসম্প্রজ্ঞাত-অ-বহিরঙ্গ সমাধি বা ধ্যেয়ার্থনাত্র-নির্ভাসেরও নিরোধ। 

ভাষ্যম্। অথ নিরোধচিত্তক্ষণেষু চলং গুণবৃত্তমিতি কীদৃশত্তদ| চিত্তপরিণামঃ __ 

র্যুখান-নিরোধসংস্কারয়োর ভিভব-প্রানর্ভাবৌ 
নিরোধ-ক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ ॥ ৯ ॥ 

বুখানসংস্কারাশ্চিততধন্ী ন তে প্রত্যয়াত্মক! ইতি প্রত্যয়নিরোধে ন নিরুদ্ধাঃ, নিরোধসংস্কারা 
অপি চিত্তধন্মাঃ, তয়োরভিভব-প্রাদুর্ভাবৌ বুখানসংস্কার! হীয়ন্তে, নিরোধসংস্কারা আধীয়স্তে, নিরোধ- 
ক্ষণং চিত্তমন্বেতি, তদেকন্ত চিত্তস্ত গ্রতিক্ষণমিদং সংস্কারান্তথাত্বং নিরোধপরিণামঃ। তদা সংস্কার- 
শরেষং চি্তমিতি নিরোধসমাধো ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৯ ॥ 

ভাব্যানুবাদ-_গুণবৃত্ত চল বা পরিণানী; (চিত্তও গুণবৃত্ত) অতএব নিরোধক্ষণসকলে 
চিত্তের কিরূপ পরিণাম হধ ? __ 

৯। বুখানসংস্কারের অভিভব ও নিরোধ-সংস্কারের প্রাহূর্ভাব হওত প্রত্যেক নিরোধক্ষণে এক 
অভিন্ন চিত্তে অন্বিত ( যে পরিণাঁম তাহাই ) চিত্তের নিরোধপরিণাম ॥ (১) স্থ 

বুখানসংস্কারসকল চিত্তধর্ম, তাহারা প্রত্যয়োপাদানক নহে, প্রত্যয়নিরোধে তাহার! নিরুদ্ধ (লীন) 
হয় না। নিরোঁধসংস্কারসকলও চিত্তধর্ম । তাহাদের অভিভব ও প্রাদুর্ভাব অর্থাৎ বুখানসংস্কার- 
সকলের ক্ষীণ হওয়া ও নিরোধসংস্কারদকলের সঞ্চয় হওয়া এবং নিরোধাবসরম্বরূপ চিত্তে অন্বিত 
হওয়।। একই চিন্তের প্রতিক্ষণ এইকপ সংস্কারের অন্যথাত্ব নিরোধপরিণাঁম। সেই সময়ে প্চিত্ত 
সংস্কারশেষ হয়” ইহা! নিরোধসমাধিতে ব্যাখাত হইয়াছে । (১১৮ সুত্রে )। 

টীক1। ৯। (১) পরিণাম অর্থে অবস্থাস্তর হওয়া বা অন্থথাত্ব। বুখান হইতে 
নিরোধ হওয়া এক প্রকার অন্যথাত্ব বা পরিণাম। নিরোধ এক প্রকার চিত্রধর্্ম। চিত্ত 
ক্রিগুণাত্মক ; ত্রিগুণবৃত্তি সদাই পরিণামশীল ; অতএব নিরোধও পরিণাঁমশীল হইবে। কিন্তু 
নিয়োধের ক্ফুট পরিণাম অনুভূত হয় না। তাঁহার সেই পরিণাম কিরূপ তাহা সুত্রকার 
বলিতেছেন । 

৬ 



২০২ পাতঞ্জল দর্শন। 

এক ধন্মীর এক ধর্মের উদয় 'ও অন্ত ধর্মের লয়ই ধর্মপরিণাম। নিরোধপরিণামে নিরোধ- 
ক্ষণযুক্ত চিত্তই ধন্মী। আর তাহাতে বুখানের বা সম্প্রজ্ঞাতের সংস্কাররূপ চিতধর্ম্ের ক্ষয় ও 
নিরোধসংস্কাররূপ চিত্তধর্মের বুদ্ধি হইতে থাকে । এই ছুই ধন্ম সেই নিরোধ-ক্ষণ-ভূত, চিত্তরূপ 
ধন্দমীতে অন্িত থাকে । যেমুন পিপুত্ব ধর্ম ও ঘটত্ব ধর্ম এক মৃত্তিকাধন্দীতে অন্বিত 
থাকে, তদ্বৎ। 

নিরোধক্ষণ অর্থে নিরোৌধাবসর অর্থাৎ যতক্ষণ চিত্ত নিরদ্ধ থাকে সেই কালে যে ফাকের মত 
চিত্তাবস্থা হয়, তাহা । সেই চিত্তাবস্থায় কোন পরিণাম লক্ষিত ন! হইলেও তাহাতে পরিণাম থাকে। 
কারণ নিরোধসংস্কারকে বদ্ধিত হইতে দেখা যাঁপ্। আর তাহার ভঙ্গও হয়। 

নিরোধ অভ্যাস করিলেই যখন নিরোধের সংস্কার বদ্ধিত হয়, তথন তাহা অব্ই বুখানকে 
অভিভূত করিয়া! বর্ধিত হইতেছে। বস্তুত তাহাতে অভিভব-প্রাহুর্তাবের যুদ্ধ চলে বলিগ্ন তাহাও 
( অপরিদৃষ্ট) পরিণাম। 

বৃখান উঠে বুখানসংস্কারের দ্বারা ; সুতরাং বুখান না উঠিতে পারা অর্থে বুখানসংস্কারের 
অঙ্ভব। আর, নিরোধ সংন্কারশেষ বা সংস্কারমাত্র কিন্ত প্রত্যয়মাত্র নহে। ুতরাং সেই 
যুদ্ধ সংস্কারে সংস্কারে হয়। তাই সুত্রকার ছুই প্রকার সংস্কীরের অভিভব-প্রাহূর্ভাব 
বলিয়াছেন। সংস্কারে সংস্কারে যুদ্ধ হয় বলিয়া তাহা অলক্ষ্য বা! প্রত্যযস্ববপ নহে অর্থাৎ 
বিরামের চেষ্টার সংস্কার বুখানের সংস্কারে সে সময় অভিভূত করিয়! রাখে। প্রত্যয়ন্বরূপ 
ন। হইলেও অর্থাৎ ক্ফুট জ্ঞানগোচর না হইলেও তাহা! পরিণাঁম। যেমন এক জ্প্রীং্9র উপর এক 
গুরুভার চাপাইয়৷ রাখিলে জ্দ্রীং উঠিতে পারে না বটে, কিন্ত তাহার অভিভব এবং ভারের 
প্রাহূর্ভাবনবপ যুদ্ধ চলে তাহ৷ জান যাঁয় সেইরূপ। 

সেই দ্বিবিধ সংস্কারের অভিতব-প্রাহুর্ভাব-রূপ পরিণাম কাহার হয়? উত্তর-_সেইকালীন 
চিত্তের হয়। সেই কালের চিত্ত কিরূপ? উত্তর _নিরোধক্ষণন্বরূপ। বিবর্দমান সুতরাং 
পরিণম্যমান নিরোধের পরিণাম এইরূপ । শঙ্কা হইতে পারে যদি নিরোধসমাধি পরিণামী তবে 
কৈবলাও পরিণামী হইবে-না তাহা নহে। বিবর্দঘমান নিরোধে চিত্তের পরিণাম থাকে, 
কৈবল্যে চিত্ত স্বকারণে লীন হয়, সুতরাং তাহাতে চৈত্তিক পরিণাম থাকে না । নিরোধ যখন 
বাঁড়িয়। সম্পূর্ণ হয়, বুখানসংস্কার বখন নিঃশেষ হয়, তখন নিরোধের বিবৃদ্ধিব্প পরিণাম 
(অথব! বুখানের দ্বারা ভঙ্গ হওয়া-রূপ পরিণাম) শেষ হইলে চিত্ত বিলীন হয়। তজ্জন্য 
হুত্রকার অগ্রে কৈবল্যকে পরিণাঁমক্রমসমান্তি গু ণানাং” বলিয়াছেন। যতক্ষণ চিত্ত ততক্ষণ 
গুণবৃত্তি বা বিকার। পরিণাম শেষ হইলে ব! কৃতার্থতা হইলে গুণবৃত্তি থাকে না, চিত্ত তখন 
গুণস্বরূপে থাকে অর্থাৎ অব্যক্তরূপে বিলীন হয়। নিরোধ শেষ হইলে নিরোধসংস্কারও লয় হয়। 
তোজরাজ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে__যেমন সীমকমিশ্র সুবর্ণকে পোড়াইলে সেই সীসক আপনিও পড়িয়া 
যায় এবং সুবর্ণমসকেও পোড়াইয়া ফেলে, নিরোধও তন্রপ। উপরোক্ত জ্রীং ও তারের দৃষ্টান্তে যদি 
'্লীংটাকে তপ্ত করিয়! তাহার স্থিতিস্থাপকতা-সংস্কার নষ্ট কর! যায়, তাহ! হইলে যেমন অভিভব- 
প্রাহূর্ডাব যুদ্ধের সমাঞ্িহয়, কৈবল্যও তদ্রপ। | 

ভাষ্যস্থ পদের ব্যাখ্যা বুখানসংস্কার এস্থলে সম্প্রজ্ঞাতজ সংস্কার। সংস্কার প্রত্যযস্বরপ 
নহে কিন্ত তাহা প্রতারের সুক্ষ স্থিতিশীল অবস্থা । সংস্কার যে জাতীয়, ,সেই জাতীয় প্রত্যয় 
নিরুদ্ধ থাকিলেই যে সংস্কার নিরুদ্ধ হয়, তাহা! নহে। বাল্য অবস্থায় অনেক প্রত্যয় নিরুদ্ধ 
থাকে কিন্ধু সংস্কার যায় ন|। সেই সংস্কার হইতে যৌবনে তানুশ প্রত্যরর হইতে দেখা যায়। 
রাগকালে ক্রোধ প্রত্যয় নিরূন্ধ থাকে বলিয়৷ যে ক্রোধসংস্কার গিয়াছে এইরূপ হন না। বস্তত 
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সংস্কার সংস্কারের দ্বারাই নিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ ব্যুখানের সংস্কার নিরোধের সংস্কারের দ্বারাই নিরুদ্ধ 
হয়। ক্রোধের সংস্কার ( ক্রোধপ্রত্যয়-উত্থানের সংস্কার) অক্রোধ-সংস্কারের (ক্রোধনিরোধের 
সংস্কারের ) ছারাই নিরন্ধ হুয়। 

বুখান সংস্কারের নাশ ও নিরোধ সংস্কারের উপচয়-_প্রতিক্ষণে চিত্তর্ূপ *ধন্দীর এই প্রকার 
ধর্মের ভিন্নতাই নিরোধ-পরিণাম। 

তণ্ত প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ ॥ ১* ॥ 

ভাব্যম্। নিরোধসংস্কারাৎ নিরোধসংস্কারাভ্যাসপাটবাপেক্ষা। প্রশাস্তবাহিত! চিত্তস্ত ভবতি, 
তৎসংস্কারমান্দযে বৃখানধর্মিণ! সংস্কীরেণ নিরোধধর্মসংস্কারোইভিভূষত ইতি ॥ ১০ ॥ 

১০। সেই নিরোধাবস্থাধিগত চিত্তের তৎসংস্কার হইতে প্্শাস্তবাহিতা (১) সিদ্ধ 
হয়॥ সু 

ভাব্যান্ুবা্দ__নিরোধসংস্কার হইতে (অর্থাৎ) নিরোধসংস্কারাভ্যাসের পটুতা হইতে 
চিত্তের প্রশাস্তবাহিতা হয়। আর সেই নিরোধ-সংস্কারের মান্দ্ে বুখানসংস্কারের খারা তা 
অভিভূত হৃয। 

টাক1। ১৭। (১) প্রশাস্তবাহিত।- প্রশাস্তভাবে বহনণীলতা। প্রশান্ততাব অর্থে 
প্রত্য্রহীনত! বা! যে ভাবে পরিণাম লক্ষিত হয় না, নিরোধকালীন অবস্থাই চিত্তের প্রশান্ত 
ভাব। সংস্কারবলে তাহার প্রবাহই প্রশীস্তবাহিতা । একটি পার্বত্য নদী যদ্দি এক প্রপাতের 
(৪5০৪৫ এর) পর কিছু দুর সম্পূর্ণ সমতল ভূমি দিয়! বহিয়! পুনঃ প্রপতিত হয়, তবে সেই 
সমতলবাহী অংশ যেমন বেগশূন্ঠ প্রশীস্ত বোধ হয়, নিরোধপ্রবাহও সেই রূপে প্রশাস্তবাহী হয়। 
প্রশান্তি_বুত্তির লম্যক্ নিরোধ । 

সর্ঝার্থ তৈকাগ্রতয়োঃ কয়োদয়ো চিত্ত সমাধিপরিণামঃ ॥ ১১ ॥ 
ভাষ্যম্। সর্বার্থত৷ চিত্তধর্মঃ একাগ্রতা চিত্রধর্মঃ, সর্ববার্থতায়াঃ ক্ষয়ঃ তিরোভাব ইত্যর্থঃ, 

একাগ্রতীয়। উদয়ঃ আবির্ভাব ইত্যর্ঘ,_তয়োর্ঘশিত্বেনান্ুগতং চিত্তং, তদিদং চিত্রপায়োপজননয়োঃ 
স্বাঝভূতয়ে৷ ধম্ময়োরন্ুগতং সমাধীর়তে স চিত্তস্ত সমাধিপরিণামঃ ॥ ১১ ॥ 

১১। সর্বার্থতার ক্ষয় ও একাগ্রতার উদয় চিত্তের সমাধিপরিণাম ॥ নু 
াব্যান্ুবাদ্-_সর্বার্থতা (১) চিত্রধর্ম, একাগ্রতাঁও চিত্তধর্ম। সর্বার্থতার ক্ষয় অর্থাৎ 

তিরোভাব, একাগ্রতার উদয় অর্থাৎ আবির্ভীব। চিত্ত তু্ভয়ের ধর্ি-রূপে অনুগত। সর্ববার্থতা ও 
একাগ্রতা-রপ স্বাত্মভূত (্বকাধ্য-স্বরূপ ) ধর্শের যথাক্রমে ক্ষয়কালে ও উদয়কালে অনুগত হ্ইয়াই 
চিত্ত সমাহিত হয়। তাহাকে চিত্তের সমাধি-পরিণাম বলা যায়। 

টাকা। ১১। (.) সর্বার্থতা অনুক্ষণ সর্বববিষনপগ্রাহিতা বা বিক্ষিগততা। চিত্ত যে সদাই 
শব, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে, এবং অভীতানাগত চিন্তায় ব্যাপৃভ থাকে তাহাই 
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সর্বার্থতা| বা| সর্বববিষয়াতিমুখতা । “তা” (তল্+ আপ্) প্রত্যয়ের দ্বার! ভাব বা ্ বভাঁব বুঝাইতেছে। 
সহ্জতঃ সর্ববিষয় গ্রহণ করিতে প্রস্তত থাকা-রূপ ধর্মৃহি সর্ববার্থতা | 

একাগ্রতা সেই রূপ এক বিষিয়ে স্থিতিণীলতা। সহজত এক বিষয়ে লাগিয়৷ থাকা। সর্ধা- 
এতাধঙ্ধেরি ক্ষয় বা অদ্ভিভব এবং একাগ্রতা ধর্মের উদয় বা প্রাহূর্ভাব অর্থাৎ বিবর্ধমান হওয়া-রূপ 
পরিণামই চিত্রধন্মীর সমাধিপরিণাম। সমাধি-অত্যাসে চিত্ত প্রবূপে পরিণত হয়। 

নিরোধপরিণাম কেবল সংস্কারের ক্ষয়োদয়। সমাধিপরিণাঁম সংস্কার ও প্রত্যয় উভয়ের ক্য়োদয়। 
সর্বার্থতার সংস্কার ও তজ্জনিত প্রত্যয়ের ক্ষয় এবং একাগ্রতার সংস্কার ও তন্ুলক একপ্রত্যয় 
উপচয়, এই ভাবই সমাধিপরিণাম। 

তত; পুনঃ শান্তে।দিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তপ্তৈকা গ্রতাপরিণামঃ॥১২॥ 
ভাষ্যম্। সমাহিতচিততস্ত পুর্বপ্রত্যয়ঃ শান্তঃ) উত্তরন্তংসদৃশ উদ্দিতঃ, সমাধিচিত্তমুতয়োর্গগতং 

পুনস্তঘৈব, আ-সমাধিভ্রেষাদিতি। স খন্বরং ধর্মিণশ্চত্ন্তৈকা গ্রতাপরিণাঁমঃ ॥ ১২ ॥ 
১২। সমাধিকালে যে একাকার অতীত প্রত্যয় ও বর্তমানপ্রত্যর হইতে থাকে তাহা চিত্তের 

একাগ্রতাপরিণাম ॥ 

ভাষ্যান্ুবাদ-_সমাহিত চিত্তের পূর্ব প্রত্যয় শাস্ত ( অতীত ), আর তৎসর্শ উত্তর প্রত্যয় 
উদ্দিত ( বর্তমাঁন ) (১)। সমাধিচিত্ত তছ্ভয় ভাবের অনুগত, আর সমাঁধিভঙ্গ পর্যন্ত সেইরূপই 
( শাস্তোদিত-তুল্য প্রত্যয় অর্থাৎ ধারাবাহিকরূপে একাগ্র ) থাকে। ইহাই চিত্তরূপ ধন্মীর একাগ্রতা 
পরিণাম। 

টাকা । ১২। (১) সমাধিকালে শান্ত প্রত্যয় ও উদিত প্রত্যর সদৃশ হয়। সেইরূপ সদৃশ 
প্রবাহিতাই সমাধি। সমাধিকালের অভ্যন্তরে যে সমানাকার পূর্র্ব ও পর বৃত্তির লয়োদয় হইতে 
থাকে তাহাই একাগ্রতা-পরিণাম। হৃত্রস্থ “ততঃ শবের অর্থ “সমাধিতে! | 

একাগ্রতাপরিণাম কেবল প্রত্যয়ের লয়োদয় । মনে কর কোন যোগী ৬ ঘণ্ট। সমাহিত হইতে 
পারেন। সেই ৬ ঘণ্টার মধ্যে তাহার একই প্রকার প্রত্যয় বা বৃত্তি ছিল। সেই কালে পূর্ব 
বৃত্তিও যন্্রপ পরের বৃত্তিও তদ্রপ ছিল। এইক্ধপ সমৃশপ্রবাহিতার নাম একাগ্রতা পরিণাম । 
সেই যোগী তৎপরে সম্প্রজ্ঞাতভূমিতে আরূঢ় হইলেন। তখন তাহার একাগ্রভূমিক চিত্ত হুইবে। 
সেইজগ্ক তিনি সদাই চিত্তকে সমাঁপন্ন কর! সাধন করিতে লাগিলেন। তখন তাহার চিত্ত সর্বববিষয়- 
গ্রহণকরা-রূপ ধর্ম ত্যাগ করতঃ সদাই এক বিষয়ে আলীনভাব ধারণ করিতে থাঁকিল ( সমাপত্তির 
তাহাই অর্থ)। তাহাই চিত্তের সমাধি পরিণাম। 

আর সেই যোগী সমপ্রস্তাতযোগক্রমে বিবেকথ্যাতি লাভ করিয়! পরবৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তকে কিছু 
কাল সম্যক্ নিরুদ্ধ করিতে যখন পারিলেন, তৎপরে সেই নিরোধকে অভ্যাসক্রমে যখন বাড়াইতে 
লাগিলেন, তখনই তাহার চিত্তের নিরোধ পরিণাম হয়। 

একাগ্রতাপরিণাম সমাধিমাত্রে হয়, সমাধি-পরিণাঁম সম্প্রজ্ঞাত যোঁগে হয়, আর নিরোধপরিণাম 
অসম্প্রজ্ঞাত যোগে হয়। একাগ্রতাপরিণাম প্রত্যয়বপ চিত্তধন্মের, সমাধিপরিধাম প্রত্যয় ও সংস্কার- 
রূপ চিত্তধর্দের (“তজ্জঃ সংস্কারোধ্ন্য-সংস্কার-প্রতিবন্ধী' এই ১1৫০ুত্র ষ্টব্য ), আর নিরোধপরিণাম 
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কেধল সংস্কারের । একাগ্রতাপরিণাম সমাধি হইলেই (কিক্ষিপ্তার্দি ভূমিতেও ) হয়, সমাধিপরিণাম 
একাগ্রভূমিতে হয় ও নিরোধ পরিণাম নিরোধভূমিতে হয়। 

পরিণামন্ত্রয়ের এই ভেদ বিবেচ্য । কৈবল্যযোগের সন্বন্ধীয় পরিণাঁমই দেখান হইল। বিদেহ- 
লয়াদিতেও নিরোধাঁদি পরিণাম হয় কিন্ত তাহা পরিণামক্রমসমান্তির হেতু হয় ন|। 

এতেন ভূতেন্দ্িয়েযু ধর্মলক্ষণাবস্থাপরিণাম! ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৩ ॥ 

ভাব্যম্। এতেন পূর্বোক্তেন চিত্তপরিণামেন ধর্মালক্ষণাবস্থারপেণ, ভূতে্দ্রিয়েমু ধর্মপরিণামো 
লক্ষণপরিণামোইবস্থাপরিণামস্টোক্তো! বেদিতব্যঃ| তত্র ঝুখাননিরোধয়ো ধন্মযৌরভিতব-প্রাহুর্ভাবৌ 
ধন্মিণি ধর্মপরিণামঃ। 

লক্ষণপরিণাঁমশ্চ নিরোধস্্িলক্ষণস্ত্রিভিরধ্বভিযু্তঃ, স খন্বনাগতলক্ষণমধবানং প্রথমং হিত্বা 
ধর্মত্মনতিক্রান্তে। বর্তমানং লক্গণং প্রতিপন্নো যত্রান্ত স্বরপেণাভিব্যক্তিঃ, এযোহস্ত দ্বিতীয়ো হুধবা, 
ন চাতীতানাগতাত্যাং লক্ষণাভ্যাত বিষুক্তঃ। তথা বুখানং ত্রিলক্ষণং ত্রিভিরধবভিযু-ক্তং, বর্তমানং 
লক্ষণং হিত্ব। ধর্মত্বননতিক্রান্তমতীতলক্ষণং গ্রতিপন্নম্, এষোইস্ত তৃতীয়োই্ধবা, ন চানাগত- 

বর্তমানাত্যাং লক্ষণীভ্যাং বিযুক্তম। এবং পুনবু্থানমুপসম্পদ্ভমানমনাগতং লক্ষণ হিত্বা 
ধর্মত্বমনতিক্রান্তং বর্তমানং লক্ষণং প্রতিপন্নং, যত্রান্ত স্বরূপাভিব্যক্তৌ সত্যাং ব্যাপারঃ, এষোহিস্ত 

দিতীয়োধ্ধ্বা, ন চাঁতীতাঁনাগতাভ্যাং লক্ষণাভ্যাং বিষুক্তমিতি। এবং পুননিরোধঃ; এবং 

পুনবুযুখানমিতি। 
তথাহবস্থাপরিণামঃ__তত্র নিরোধক্ষণেযু নিরোধসংস্কারা বলবস্তে!। ভবস্তি দুলা বুখানসংস্কারা 

ইতি, এষ ধর্মাপাঁমবস্থাপরিণামঃ । তত্র ধর্ষণ ধর্ম; পরিণাম, ধর্মীণাং লক্মণৈঃ পরিণীমঃ, 

লক্ষণীনামপ্যবস্থাতিঃ পরিণাম ইতি। এবং ধর্মঙ্গগাবস্থাপরিণামৈঃ শূন্তাং ন ক্ষণমপি গুণবৃত্তবতিষ্ঠতে, 
চলঞ্চ গুণবৃত্তং, গুণস্বাভাব্যস্তপ্রবৃত্তিকারণমুক্তং গুণানামিতি। এতেন তৃতেন্রিয়েষু ধর্মধশ্মিভেদাৎ 

ত্রিবিধঃ পরিণীমো বেদিতব্যঃ, পরমার্থতত্বেক এব পরিণামঃ | ধশ্মিম্বরূপমাত্রে। হি ধর্মঃ। ধশ্মি 

বিক্রিয়ৈবৈষ। ধর্ারা প্রপঞ্চযতে ইতি। তত্র ধর্ম ধর্ট্িণি বর্তমানন্তৈবাধবস্বতীতানাগতবর্তমানেষু 
ভাবান্তথাত্বং ভবতি ন ভ্রব্যান্তথাত্বং, যথা সুবর্ণভীভনস্ত ভিত্ীহন্তথাক্রিয়মাণস্ত ভাবান্তথাত্বং ভবতি 

ন নুবর্ণনথাত্বমিতি। অপর আহ তর্দীনভ্যথিকো ধন্মী পূর্ববতত্বানতিক্রমাৎ_পূর্বাপরাবস্থা" 

ভেরমন্্পতিতঃ কৌটস্থ্েন বিপরিবর্তেত ঘন্যন্ঘরী স্তাদ ইতি। অয়মদোষঃ। কম্মাদ্, 

একান্তীনভ্যুপগমাৎ। তদেতৎ্, ত্রৈলোক্যং ব্যক্তেরপৈতি, কম্মাৎ,_ নিত্যত্বপ্রতিষেধাৎ। 

অপেতমপ্যন্তি বিনাশপ্রতিষেধাৎ। সংসর্গাচ্চাস্ত সৌন্ষ্যং সৌন্স্যাচ্চান্থপলব্ধিরিতি । 

লক্ষণপরিণামো ধর্মোহধ্বস্থ বর্তমানোহতীতো হতীতলক্ষণযুক্তোহনাগতবর্তমানাভ্যাং লক্গণা- 

ত্যামবিধুক্তঃ তথাহনাগতঃ অনাগতলক্ষণযুক্তো বর্তমাণাতীতীভ্যাং লক্ষণাভ্যামবিষুক্তঃ ৷ তথা বর্তমানে 

বর্তমানলক্ষণযুক্তোহতীতানাগতাভ্যাং লক্ষণাভ্যামবিযুক্ত ইতি । যথা পুরুষ একন্তাং স্তিয়াং রক্তে! ন 

শেষাস্ু বিরক্তে! তব্ভীতি । 
অগ্র লক্ষণপরিণামে সর্বস্য সর্ধলক্ষণযোগাদধবসক্কর; প্রাপ্মোতীতি পরৈর্দোষশ্চোগ্ভত ইতি, তস্য 

পরিহারঃ_ধর্মাণাঁং ধর্ত্বমপ্রসাধ্যং, স্তি চ ধর্মত্বে লক্ষণভেদোহপি বাচ্যঃ, ন বর্তমানসময় এবাস্য 



২০৬ পাতঞ্জল দর্শন । 

ধর্মত্বং, এবং হি ন চিত্তং রাগধন্্ককং স্যাৎ ক্রোধকালে রাগস্যাসমুদাচারাদিতি। কিঞ্চ, ত্রয়াণাঁং 
লক্ষণানাং যুগপদেকস্যাং ব্যক্কৌ নাস্তি সম্ভবঃ ক্রমেণতু স্বব্য্কাঞ্জনস্য ভাবো ভবেদিতি। উক্ত্চ 
“কূপাতিশয়! বৃত্ত্যতিশয়শ্চ পরস্পরেণ বিরুধ্যন্তে সামাস্যামি ততিশয়ৈঃ সহ 
প্রবর্তত্তে” তন্মাদসন্করঃ ৷ যথা রাগস্যৈব ক্ষচিৎ সমুদ্রাচীর ইতি ন তরানীমন্তত্রাভাবঃ, কিন্তু কেবলং 
সামান্কেন সমম্বাগত ইত্যস্তি তদা তত্র তস্য ভাবঃ তথা লক্ষণস্যেতি। ন ধর্মী ভ্যধব! ধশ্থাস্ত ত্র্যধবানঃ, 
তে লক্ষিতা অলক্ষিতাশ্চ তাস্তামবস্থাম্প্রাপু,বস্তোহন্যত্বেন প্রতিনিদিত্ান্তে অবস্থাস্তরতে। ন দ্রব্যান্তরতঃ 
যখৈক! রেখা শতম্থানে শতং দশস্থানে দশ একং চৈকস্থানে, যথা চৈকত্বেহপি স্ত্রী মাতা চোচ্যতে 
দুহিতা চ স্বসাচেতি। 

অবস্থাপরিণামে কৌটস্থ্য-প্রসঙ্গদোষঃ কৈশ্চিছুক্তঃ, কথং, অধ্বনো! ব্যাপারেণ ব্যবহিতত্বাৎ যদ। 
ধর্ম: ত্বব্যাপারং ন করোতি তদাহনাগতো, যদ করোতি তদা বর্তমানে, যদা কৃত্বা নিবৃত্ত স্তদাংতীতঃ 
ইত্যেবং ধর্ম-ধর্মিণো লক্ষণানামবস্থানাঞ্চ কৌটস্থ্যং প্রাপ্রোতীতি, পরৈর্ধোষ উচ্যতে, নাসৌ দোষঃ, 
কন্মাৎ, গুণিনিত্যত্েহপি গুণানাঁং বিনর্দবৈচিত্র্যাৎ। যথা সংস্থান-মাদিমনবন্ম-মাত্রং শব্দাদীনাং 
বিনাশ্তংবিনাশিনাম্, এবং লিঙ্গমাদিমদ্ ধর্ম্মমাত্রং সত্বাদীনাং গুণানাং বিনাগ্তইবিনাশিনাং তশ্মিন্ 
বিকারসংজ্ঞেতি। 

তত্রেদমুদাহরণং মৃদ্ধন্দ্নী পিগাকারাৎ ধর্মাৎ ধন্মাস্তরমুপসম্পদ্ভমাঁনো ধন্ম্তঃ পরিণমতে ঘটাঁকার 
ইতি, ঘটাকারোহনাগতং লক্ষণং হিত্ব! বর্তমানলক্ষণং প্রতিপগ্ভতে, ইতি লক্ষণতঃ পরিণমতে, ঘটো 
নবপুরা'ণতাং প্রতিক্ষণমন্ুভবন্নবস্থাপরিণামং প্রতিপদ্ঠতে, ইতি । ধশ্মিণোহপি ধর্থান্তরমবস্থা, ধর্মস্যাপি 
লক্ষণান্তরমবস্থ। ইত্যেক এব দ্রব্পরিণীমো৷ ভেদেনোপদর্শিত ইতি । এবং পদার্থাস্তরেঘপি যৌজ্যমিতি। 
এতে ধর্ম্লক্ষণাবস্থাপরিণাম। ধর্মিস্বরূপমনতিক্রান্তাঃ । ইত্যেক এব পরিণাম: সর্ববানমূন্ বিশেষান- 
ভিপ্নবতে। অথ কোহয়ং পরিণাম: অবস্থিতস্য ভ্রব্যস্য পূর্ববধর্মানিবৃত্তৌ ধর্মান্তরোৎপত্তিঃ 
পরিণামঃ ॥ ১৩ ॥ 

১৩। ইহার দ্বার! ভূত ও ইন্দরিয়ের ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা নামক পরিণাম ব্যাখ্যাত হইল ॥ স্থ 
ভাষ্যান্ুবাদ-_ইহার দ্বার অর্থাৎ পূর্বোক্ত (১) ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থানামক চিত্রপরিণামের 

ঘবারা ; ভৃতেন্দ্িয়ে ধর্মবপরিণাঁম, লক্ষণপরিণাঁম ও অব স্থাপরিণাম উক্ত হইল জানিতে হইবে। তাহার 
মধ্যে (২) বুখান ধর্মের অভিভব ও নিরোধধর্মের প্রাদুর্ভাব ( চিত্তরূপ ) ধন্মীর ধর্মপরিণাম। 

আর, লক্ষণ পরিণ/ম যথা-_নিরোধ ত্রিলক্ষণ অর্থাৎ তিন অধবার ( কালের ) দ্বারা যুক্ত। তাহ! 
(নিরোধ) অনাগত-লক্ষণ প্রথম অধবাকে ত্যাগ করিয়া, ধর্মত্বকে অনতিক্রমণপুর্বক ( অর্থাৎ 
নিরোধ নামক ধর্ম থাকিয়াই ), যে বর্তমান লক্ষণসম্পন্ন হয়-_যাহাতে তাহার স্বরূপে অভিব্যক্তি হয়-_ 
তাহাই নিরোধের দ্বিতীয় অধবা। তখন সেই বর্তমান লক্ষণযুক্ত নিরোধ (সামান্টরূপে স্থিত যে) 
অতীত ও অনাগত লক্ষণ তাহা৷ হইতেও বিষুক্ত হয় না। সেইরূপ বুখানও ত্রিলন্মণ বা তিন 
অধবযুক্ত। তাহা বর্তমান অধ্বা! ত্যাগ করিয়া, ধর্থত্ব অনতিক্রমণপূর্্বক, অতীতলক্ষণসম্পন্ন হয়। 
ইহাই ইহার (ব্যুথানের ) তৃতীয় অধবা। তখন ইহা । সামান্যরূপে স্থিত যে) অনাগত ও বর্তমান 
লক্ষণ তাহা হইতে বিুক্ত হয় না। এইরূপে জায়মান ধুখানও অনাগত লক্ষণ ত্যাগ করিয়া, ধর্মস্বকে 
অনতিক্রমণপূর্ববক বর্তমানলক্ষণাপন্ন হয়, এই অবস্থায় ইহার স্বরূপাভিব্যক্তি হওয়াতে ব্যাপার ( কার্য) 
দুষ্ট হয়। ইহাই তাহার ( বুখানের ) দ্বিতীর অধ্বা। আর ইহা অতীত ও অনাগত লক্ষণ হইতেও 
বিধুক্ত নহে। নিরোধও পুনরায় এইরূপ, আর বুখানও পুনরায় এইরূপ । 

অবস্থা পরিণাম যথা _নিরোধক্ষণে নিরোধসংস্কারগণ বলবান্ হয়, বৃখখানসংস্কার সকল হূর্ববল হুয়। 
ইহা ধর্ম্সকলের অবস্থাপরিণাঁম। ইহার মধ্যে ধর্মসকলের দ্বারা ধর্মীর পরিণাম হয়? লক্ষণত্রযন্থারা 
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ধর্মের পরিণাঁম হয়। অবস্থা সকলের দ্বার। লক্ষণের পরিণাম হয়। (৬ এইরূপে ধর্ম, লক্ষণ ও 
অবস্থা এই তিন পরিণামশূন্ হইয়। গুণবৃত্ত ক্ষণকালও অবস্থান করে ন|। গুণবৃত্ত বা গুণকাধ্য 
সকল চল বা নিযনুত পরিবর্তনশীল । আর গুণের স্বভাবই (৪) গুণের প্রবৃত্তির ( কাধ্যরূপে পরিণম্য- 
মানতার ) কারণ বলিয়! উক্ত হইয়াছে । ইহার দ্বার! ভূতেন্দিয়ে ধর্ম্-ধশ্মি-ভেদ মাশ্রয় করিয়! ত্রিবিধ 
পরিণাম জান| যায় ? কিন্তু পরমার্থতঃ ( ধর্মধন্মীর অভেদ আশ্রপ্ন করিয়া! ) একই পরিণাম।.( কারণ ) 
ধর্ম ধর্মীর স্বরূপমাত্র ; আর ধন্্ীর এই পরিণাম ধর্মের (এবং লক্গণ ও অবস্থার) দ্বারা প্রপঞ্চিত হয় 
(৫)। ধন্মীতে বর্তমান যে ধর্ম, যাহ! অতীত, অনাগত বা বর্তমান-রূপে অবস্থিত থাকে, তাহার ভাবের 
অন্তথা (অর্থাৎ সংস্থানভেদাদি অন্য ধর্ম্মোদয় ) হয় মাত্র, কিন্তু দ্রব্যের অন্তথ! হয় না। যেমন স্বর্ণ 
পাত্রকে ভাঙ্গির! অন্তরূপ করিলে কেবল ভাবান্তথ! ( ভিন্ন আকার-রূপ ধর্মোদয়) হয়, কিন্তু সুবর্ণের 
অন্তথ! হয় ন; সেইরূপ। পর কেহ বলেন “পূর্ব তত্রের (ধনীর ) অনতিক্রমহেতু অর্থাৎ স্বভাব 
অতিক্রম করে ন। বলিয়! ধন্মী ধর্ম হইতে অতিরিক্ত নহে ( অর্থাৎ ধর্ম ও ধন্দী একান্ত অভিন্ন )৮__- 
যদি ধন্মী ধর্মান্বমণী (সর্ব ধর্মে এক ভাবে অবস্থিত) হয়, তাহ! হইলে তাহ! (ধর্মী) 
পূর্ব ও পর অবস্থার ভেদান্ুপাতী হইয়৷ অর্থাৎ সমস্ত ভেদে একরপে থাঁকাতে, 
কৃটস্থভাবে (নিত্য অবিকারভাবে ) অবস্থিত থাঁকিবে। (৩) ( এইরূপে ধন্্ীর কৌটস্থাপ্রসঙ্গ 
হয় বলিয়! আমাঁদের মত সদৌষ_-এইরূপ তীহার়।! আপত্তি করেন )। (কিন্তু তাহ! নহে ) আমাদের 
মত অদোষ, কেনন! দ্রব্যের একান্ত নিত্যতা বা কৃটগ্থতা অন্মন্মতে উপদিষ্ট হয় নাই। 
( অশ্মন্মতে ) এই ব্রেলোক্য (কাধ্য-কারণাত্মক বুদ্ধ্যাদি পদার্থ) ব্যক্তাবস্থা (বর্তমান বা 
অর্থক্রিয়াকারী অবস্থা ) হইতে অপগত হয় (অর্থাৎ অতীত বা লয্াবস্থা প্রাণ্ড হয়) কেননা 
তাহার অবিকার-নিত্যত্ব ( অন্মন্মতে ) প্রতিষিক্ আছে। আর অপগত বা লীন হইয়াও 
তাহ। থাকে, যেহেতু তাহার ( ত্রেলোক্যের ) একান্ত বিনাশ প্রতিষি আছে। সংসর্গ (স্বকারণে 
লয়) হইতে তাহার স্ুক্ষতা, এবং হুক্মতাহেতু তাহার উপলব্ধি হয় না। 

লক্ষণপরিণামযুক্ত যে ধর্ম, তাহা অধবসকলে ( কালত্রয়ে ) অবস্থিত থাকে । (যে হেতু যাহা) 
অতীত ব! অতীতলক্ষণবুক্ত তাহ! অনাগত ও বর্তমান লক্ষণ হইতে অবিুক্ত। সেইরূপ যাহ! বর্তমান 
তাহ! বর্তমান-লক্ষণুক্ত কিন্ত অতীতানাগত লক্ষণ হইতে অবিধুক্ত। সেইরূপ যাহা অনাগত ব৷ 
অনাগতলক্ষণবুক্ত তাহ বর্তমান ও অতীত লক্ষণ হইতে অবিষুক্ত। যেরূপ, কোন পুরুষ কোন এক 
্ত্রীতে রক্ত হইলে অপর সব স্ত্রীতে বিরক্ত হয় না, সেইরূপ । 

“সকলের সকল লক্ষণের যোগহেতু অধবসঙ্করপ্রান্তি হইবে” লক্ষণপরিণামসন্বন্ধে এই দোষ অপর 
বাদীরা উত্থাপন করেন (৭)। তাহার পরিহার বথ'-_ধর্মসকলের ধর্মমত ( ধন্্ীর ব্যতিরিক্তত অর্থাৎ 
বিকারশীল গুণত্ব এবং অভিভব-প্রাছূর্ভাব পূর্বে সাধিত হওয়া হেতু এ স্থলে) অসাধনীর। আর, 
ধর্মত্ব সিদ্ধ হইলে লক্ষণভেনও বাচ্য, যেহেতু ( বর্তমান সমরে ) অভিব্যক্ত ( থাকামাব্রই ) ইহার ধরব 
নহে। এরূপ হইলে (বর্তমানাভিব্যক্তিই ধর্মত্ব হইলে) চিত্ত ক্রোধকালে রাগধন্্বক হইবে না; 
কারণ সে সময় রাগ অভিব্যক্ত থাকে না। কিঞ্চ ত্রিবিধ লক্ষণের যুগপৎ এক ব্যক্তিতে সম্ভব 
হয় না, তবে ক্রমানুসারে স্বব্যপঞ্জকাঞ্জনের (নিজ অভিব্যক্তির কারণের দ্বারা অভিব্যক্তের ) ভাব 
হয়। এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে “বুদ্ধির রূপ ( ধর্মজ্ঞানাদি অষ্ট ) এবং বৃত্তির (শান্তাদির ) অতিশয় 
বা! উৎকর্ষ হইলে পরম্পর ( বিপরীত অন্য রূপের বা বৃত্তির সহিত ) বিরুদ্ধাচরণ করে; আর সামান্ত 
( রূপ বা বৃত্তি) অতিশয়ের সহিত প্রবন্তিত হয়” (২1১৫ ুত্র দ্রষ্টব্য)। এই হেতু অধ্বার সম্ধর 
হয় না। যেমন কোন বিষয়ে রাগের সমুদাগার অর্থাৎ সম্যক অভিব্যক্তি থাকিলে সেই সময়ে 
অন্ত বিষয়ে রাঁগাভাব হয় না, কিন্তু কেবল সামান্রূপে তখন তাহাতে রাগ থাকে। এই হেতু সেই 
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স্থলে (যেখানে রাগ অভিব্যক্ত ততদ্যতীত অন্তস্থলে ) রাগের ভাব আছে। লক্ষণেরও এরূপ । 
ধর্মী ব্র্যধব! নহে ধর্মসকলই ত্র্যধবা। লক্ষিত (ব্যক্ত; বর্তমান) বা! অলক্ষিত ( অব্যক্ত ; অতীত 
ও অনাগত) সেই ধর্মসকল সেই সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়৷ ভিন্ন বলিয়া নির্দিষ্ট হয়, কেবল অবস্থা 
তেদেই তাহা হয়, দ্রব্যভেদে হয় না। যেমন এক রেখা শত স্থানে শত, দশ স্থানে দশ, এক 
স্থানে এক ( এইরূপে ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ | বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন যেমন এক রেখা বা অঙ্ক ছুই 
বিন্দুর পূর্বে বসিলে শত বুঝীয়, এক বিন্দুর পূর্বে বিলে দশ বুঝার, একক বসিলে এক বুঝা, 
তদ্রপ)। আর যেমন একটি স্ত্রী এক হইলেও তাহাকে সম্বন্ধানুমারে মাতা, ছুহিতা ও ভগিনী 
বলা যায়, সেইরূপ । 

অবস্থাপরিণামে (৮) কেহ কেহ কোৌটস্থ্-প্রসঙ্গদোষ আরোপ করেন। কিরূপে?__“অধ্বার 
ব্যাপারের দ্বারা ব্যবহিত বা! অন্তহিত থাকা হেতু যখন ধর্ম নিজের ব্যাপার না করে, তখন তাহা 
অনাগত ; যখন ব্যাপার বা ক্রিয়া করে, তখন বর্তমান, আর যখন ব্যাপার করিয়া নিবৃত্ত হয়, 
তখন অতীত ; এইরূপে (ত্রিকালেই সত্তা থাকে বলিয়! ) ধর্ম ও ধন্দমীর এবং লক্ষণ ও অবস্থা- 
সকলের কৌটস্থ্য সিদ্ধ হয়” এই দোষ পরপক্ষ বলেন। ইহা দোষ নহে, কেনন! গুণীর নিত্যত্ব 
থাকিলেও গুণ সকলের বিমর্দজনিত (পরস্পরের অভিভাব্যাভিতাঁবকত্ব জনিত ), (কুটস্থৃতা 
হইতে ) বৈলক্ষণ্য হেতু (কৌটস্থ্য সিদ্ধ হয় না)। যথা__অবিনাশী ( ভূতাঁপেক্ষা ) শব্দাদি 
তন্মাত্রের, বিনাশী, আদিম, ধর্ম মাত্র, ( পঞ্চভৃতরূপ ) সংস্থান ; সেইরূপ অবিনাশী সত্াদিগুণের, 
লিঙ্গ (মহত্ত্ব ) আদিমৎ, বিনাশী ধর্মমাত্র। তাহাতেই ( ধর্শেই ) বিকারসংজ্ঞ! | 

পরিণাম-বিষয়ে এই ( লৌকিক ) উদাহরণ £-_মৃত্তিকা ধর্মী, তাহ! পিগাঁকার ধর্ম হইতে অন্য 
ধর্ম প্রাপ্ত হওত “ঘটাকার” এই ধর্ম্মেতে পরিণত হয় ( অর্থাৎ ঘটরূপ হওয়াই তাঁহার ধর্মপরিণীম )। 
আর ঘটাকাঁর অনাগত লক্ষণ ত্যাগ করিধ! বর্তমান লক্ষণ প্রাপ্ত হয়; ইহা লক্ষণপরিণাম। আর 
ঘট প্রতিক্ষণ নবত্ব ও পুরাণত্ব অনুভব করত অবস্থাপরিণাম প্রাপ্ত হয়। ধর্ীর ধর্মান্তরও 
অবস্থাভেদ, আর ধর্মের লক্ষণাস্তরও অবস্থাভেদ ; অতএব এই একই অবস্থাস্তরতারপ দ্রব্য- 
পরিণাম তিন ভাগ করিয়া উপদশিত হইয়াছে। এইরূপে (পরিণাম বিচার) পদার্থাস্তরেও 
যৌজ্য। এই ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা পরিণাঁম (ত্রিবিধ হইলেও ) ধন্মীর স্বরূপ অতিক্রমণ করে ন৷ 
(অর্থাৎ পরিণত হইলেও ধণ্মীর স্বরূপ হইতে ভিন্ন এক দ্রব্য হয় না, কিন্তু সতত ধন্মীর 
স্বরপের অনুগত থাঁকে ), এঈ হেতু (পরমার্থতঃ ) ধর্মরূপ একই পরিণাম আছে; আর তাহা 
অপর বিশেষ সকলকে ( ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থাকে ) ব্যাপ্ত করে অর্থাৎ উক্ত তিন প্রকার পরিণাম 
এক ধর্মপরিণামের অন্তর্গত হয়। এই পরিণাম কি?__অবস্থিত দ্রব্যের পূর্ব ধর্মের নিবৃত্তি হইয়! 
ধর্মীস্তরোৎপত্তিই পরিণম ॥ (৯) 

টাকা । ১৩। (১) পূর্বে যে যোগিচিত্ের নিরোধাঁদি তিন পরিণাঁম কথিত হইম্লাছে 
তাহারাই ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থ! পরিণাম নহে ; কিন্তু তাহারা যেমন পরিণাম, ভূতেন্দ্িয়েও সেইরূপ 
পরিণাম আছে, ইহাই “এতেন' শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে । 

নিরোধাদি প্রতে্কি পরিণামেই ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা পরিণাম আছে, তাহা ভাঘ্যকার বিবৃত 
করিতেছেন। 

১৩। *(২) পরিণাম বা অন্তথাভাব ব্রিবিধ- ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-সন্বন্ধীয়। অর্থাৎ এ 
তিন প্রকারে আমরা কোন দ্রব্যের ভিন্নত্ব বুঝি ও বলি। এক ধর্মের ক্ষয় ও অন্য ধর্মের উদয় 
হইলে যে ভেদ হয়, তাহাই ধর্ম পরিণাম । যেমন বুখাঁনের লয় ও নিরোধের উদয় হইলে বলিয়া 
থাকি চিত্তের ধর্ম্পরিণাম হইল। 
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তিন কালের নাম লক্ষণ । কালভেদে যে ভিন্নত। বুঝি তাহার নাম লক্ষণপরিণাম। যেমন বলি 
বাখান ছিল, এখন নাই, অথবা নিরোধ ছিল, এখন আছে, অথবা নিরোধ থাকিবে । অতীত, 
অনাগত ও বর্তমান এই তিন লক্ষণে লক্ষিত করিয়া দ্রব্যের যে তেদ বুঝা যায় তাহাই লক্ষণপরিণাম। 

আবার লক্ষণপরিণামকেও আমরা ভেদ করিয়া থাঁকি ; তথায় ধর্মভেদ বা লক্ষণভেদের বিবক্ষা 
থাকে না। যেমন, এই হীরক পুরাতন, আর এই হীরক নৃতন। এস্থলে একই বর্তমান লক্ষণকে 
পুরাতন ও নৃতন-তাঁবে ভেদ কর! হইল। হীরকের ধর্মাভেদের তথায় বিবক্ষা নাই। ৩১৫ (১) 
রষ্টব্য। অন্ত উদাহরণ যথা__নিরৌধকালে নিরোধ সংস্কার বলবান্ হয়, আর তৎ্কালে ব্যুখান 
সংস্কার দূর্বল থাঁকে। বর্তমানলক্ষণ নিরোধ ও ব্যুথথান ধর্মকে ইহাতে দুর্বল এবং বলবান্ঠ এই 
পদার্থের দ্বারা ভেদ করা হইল । বলবান্ ও দূর্বল পদের দারা অত্র ধর্মভেদের বিব্ক্ষা নাই 
বুঝিতে হইবে। ইহার মধ্যে ধর্ম্-পরিণাঁমই বাস্তব, অপর ছুই পরিণাঁম বৈকলিক। ব্যবহার্ত তাহার 
প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়৷ এস্থলে গৃহীত হইয়াছে । কারণ সুত্রকার ইহা অতীতানাগত জ্ঞানের 
ভূমিকা! করিতেছেন। তাহাতে এইরূপ জিজ্ঞাস! হইতে পারে যে ইহ! (সংযমের দ্বার৷ সাক্ষাৎ 
ক্রিয়মাণ বস্তব ) নৃতন কি পুরাতন, ইত্যাদি । 

১৩। (৩) ধশ্মীর পরিণাম ধর্মের অন্থার দারা অন্থুভূত হয়। ধর্ম্সকলের পরিণাম লক্ষণের 
অন্থথার দ্বারা কল্লিত হয়। তাই ভাষ্যকার লক্ষণপরিণামের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, যে ধধর্শের 
অনতিক্রমণপূর্ববক” অর্থাৎ উহা'রা একটি ধর্মেরই কালাবস্থিতির অন্যত্ব বলিয়া উহাতে ধর্খের অগ্থা 
হয় না। যেমন একই নীলত্ব ধর্ম ছিল, আছে ও থাকিবে; এই ত্রিভেদ্দে একই নীলত্ব 
তিন্নরূপে কল্পিত হয় মাত্র। 

আর লক্ষণের পরিণাম অবস্থাভেদের দ্বারা কল্পিত হয়। তাহাতে লক্ষণের অন্ঠথাত্ব হয় না, 
অতীত, অনাগত ও বর্তমান ইহার একই লক্ষণ অবস্থাভেদে ভিন্নভিন্নরূপে কল্পিত হয়। যেমন 
নিরোধক্ষণে নিরোধসংস্কারও আছে, ব্যুখাঁনসংস্কারও আছে তবে ব্যুানের তুলনায় নিরোধকে বলবান্ 
বলিয়! ভেদ কল্পনা করা যায়। 

বর্তমানলক্ষণক ভাব পদার্থ অনাঁগত ও অতীত হইতে বিষুক্ত নহে। কারণ তাহাই অনাগত 
ছিল ও তাহাই অতীত হইবে এইরূপ ব্যবহার হয়। বস্তুতঃ অতীত ও অনাগত ভাঁৰ সামান্যরূপে 
থাঁকামাত্র। তাহাতে পদার্থের স্বরূপ অনভিব্যক্ত থাকে। বর্তমানলক্ষণক পদার্থেরই ম্বরূপাভিব্যক্তি 
হয়, অর্থাৎ অর্থ বা বিষয়রূপে ক্রিয়াকারী অবস্থার অভিব্যক্তি হয়। ম্বরূপ-বিষযীভূত ও 
ক্রিয়াকারী রূপ । ' 

১৩। (৪) গুণের স্বভাবই পরিণামশীলতা। রজ অর্থেই ক্রিয়াশীল ভাব। ক্রিয়াশীল অর্থে ই 
পরিণাঁমশীল। স্বভাবতঃ সর্ব দৃশ্ত পদার্থে যে ক্রিয়াশীলতা দেখা যায়, সর্বসাধারণ সেই ক্রিয়াশীলতার 
নাম রজ। ক্রিয়াশীলতার হেতু নাই ; তাহাই দৃশ্তের অন্যতম মূলম্বভাব। (জগতের কারণরূপ ) 
ব্রিগুণ-নির্দেশ অর্থে তাঁদৃশ স্বভাবের নির্দেশ। শঙ্কা হইতে পারে যদি স্বভাবতংই গুণ প্রবর্তনশীল 
তবে চিত্তের নিবৃত্তি অসম্ভব। তাহা নহে। গুণের স্বভাব হইতে পরিণাম হয় বটে, কিন্ত 
বুদ্ধি আদি সংঘাত ব| গুণবৃত্তির সংহত্য-কারিত্ব গুণস্বভাবমাত্র হইতে হয় না। তাহ! পুরুষের 
উপদর্শনসাপেক্ষ । উপাদর্শনের হেতু সংবোগ, সংযোগের হেতু অবিষ্ঠা। অবিষ্তা নিবৃত্ত হইলে 
উপদর্শন নিবৃত্ত হয়। বুদযাদিরূপ সংঘাঁতও তাহাতে লীন হয়। দৃশ্ত তখন আর পুক্রষের ছারা 
উট হয় না। 

১৩। (৫) মূলতঃ ধর্থসমষ্টিই ধর্মীর স্বরূপ। আগামী সুত্রে সত্রকার ধর্মীর লক্ষণ দিয়াছেন । 
ভূত, ভবিস্যৎ ও বর্তমান-ধর্মের অনুপাতী পদার্থকে তিনি ধন্মী বলিগাছেন। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ধর্ণ 
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ও ধর্মী ভিন্নবৎ ব্যবহাধ্য হয়। কিন্তু মৌলিক দৃষ্টিতে ( গুণত্বাবস্থায়) ঘথায় অতীতানাগত নাই, 
তথায় ধর্ম ও ধর্মী একই রূপে নির্ণীত হয়। অর্থাৎ তখন ব্রিগুণভাবে ধর্ম ও ধন্মী একই । মূলত 
বিক্রিয্নামাত্র আছে। ব্যবহারত সেই বিক্রিয়ার কতকাঁংশকে (যাঁহ। আমাদের গৌঁচর হয় তাহাকে) 
বর্তমান ধর্ম বলি, অন্যাংশকে অতীতানাগত বলি। সেই অতীতানাগত ও বর্তমান ধর্দসমুদায়ের 
সাধারণ আশ্রয় রূপে অভিকল্লিত পদার্থকে ধর্মী বলি। ব্যবহারদৃষ্টি ছাড়িয়া যদি সমন্ত দৃণ্তকে 
প্রকাশশীল, ক্রিয়াশীল ও স্থিতিশীল-রূপে দেখা যাঁয়, তাহ! হইলে অতীতানাগত কিছু থাকে না । 
কিন্তু তাহা অব্যক্তাবস্থা'। অব্যক্তই মুল ধন্মী বা ধর্মা। ৩1১৫(২) দষ্টব্য। ব্যক্তিতে প্রকাশশীলতাদি 
গুণের তারতম্য থাকে । সেই অসংখ্য তারতম্যই অসংখা ধর্ম। অতএব ভাষ্যকার বলিয়াছেন 
ধর্ম ধন্মীর স্বরূপমাত্র । আর ধন্মীর বিক্রিয়া ধর্মের দ্বারাই প্রপঞ্চিত বা বিস্তৃত হয় অর্থাৎ ধন্মীর 
বিক্রিয়াই অতীতানাগতবর্তমান ধর্ম প্রপঞ্চ বলিয়া! প্রতীত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ধন্মীর বিক্রিয়াই 
আছে। তাহাই ধর্ম, লক্ষণ এবং অবস্থ। পরিণাঁমরূপে ব্যবহৃত হয়। 

১৩। (৬) ধর্ম ও ধন্মী মূলত এক কিন্তু ব্যবহারত ভিন্ন। কারণ ব্যবহারদুষ্টি ও ততনষ্টি 

ভিম্ন। সেই ভিন্নতাকে আশ্রয় করিয়াই ধর্ম ও ধন্মী এই ভিন্ন পদার্থ স্থাপিত হইয়াছে । ব্যবহারত 
ধর্ম ও ধন্মী অভিন্ন বলিলে ধর্ম সকল মূলশূন্ত বা মূলত অভাব হয়। সৎপদার্থ যে মূলত অসৎ 
ইহা! সর্ধ্থ! অন্ঠাধ্য । যদি বলা! যায় ঘটবূপ ধর্মমসমষ্টিই আছে তদতিরিক্ত ধশ্মী নাই, তবে ঘট চূর্ণ 
হইলে বলিতে হইবে ঘটত্বধশ্্ম সকল অভাব হইয়! গেল আর চরণ ধর্ম, অভাৰ হইতে উদিত হইল। 
ইহা অসৎকারণবাঁদ। বৌদ্ধরা এই বাদ লইয়। সাখ্য হইতে আপনাদের পৃথক করিয়াছেন। 
সৎকাধ্যবাদে ঘটত্ব মৃত্তিকারূপ ধন্মীর ধর্ম; চুরণত্বও মৃত্তিকার ধর্ম । ঘটের নাশ অর্থে ঘটত্ব ধর্মের 
অভিভব চুরণস্বের প্রাছর্ভীব। এক মৃত্তিকারই তাহা! বিভিন্ন ধর্ম, কারণ ঘটেও মৃত্তিকা! থাকে, চূর্ণেও 
থাকে৷ স্থতরাং ব্যবহারত মৃত্তিকাকে ধন্দী ও ঘটত্বাদিকে ধর্মরূপে ভেদ করা ব্যতীত গত্যন্তর 
নাই। তত্বদৃটিক্রমে সামান্ট ধর্মণ হইতে ক্রমশ চরমসামান্তধর্ম্ে উপনীত হইলে কেবল সত্ব, রজ ও তম 
এই তিন গুণ থাকে। তথায় ধর্মধন্ীর প্রভেদ করার যো নাই। তাহারা অভাব নহে এবং স্বরূপত 
ব্ক্তও নহে সুতরাং সৎ ও অব্যক্ত । পরমার্থে যাইয়৷ এইরূপে ধর্ম ও ধন্মী এক হয়। অতএব 
গুণত্রয় 01১17006178 নহে 00901001083 নহে, কিঞ্চ এ এ পদের দ্বারা উহ বুঝিবার 

পদার্থ নহে। 
ব্যবহারদৃষ্টিতে অতীত ও অনাগত ধর্ম থাকিবেই থাকিবে । সুতরাং সমন্ত ব্যবহারিক ভাবকে 

একবারে বর্তমান বা গোচর বলিলে বিরুদ্ধ কথ! বলা! হয়। ধর্ম ব্যবহারিক ভাব স্থৃতরাং তাহাকে 
অতীত, অনাগত ও বর্তমান এই তিন প্রকার বলিতে হইবে। তন্মধ্যে বর্তমানধন্ম জ্ঞানগোচর 
হয়, অতীত ও অনাগত গোচর ন৷ হইলেও থাকে। তাহা যেভাবে থাকে তাহাই ধর্মী। অতীত 
ও অনাগত সমস্ত মৌলিক ধর্মও আছে বা! বর্তমান এরূপ বলিলে তাহারা হুক্ষরূপে বা মৌলিকরূপে 
বা অব্যক্ত ব্রিগুণরপে আছে এরূপ বলিতে হইবে। সাঁখ্য ঠিক তাহাই বলেন। ব্যবহারত ধর্ম 
ও ধন্মী বা অতীত, অনাগত ও বর্তমান এইরূপ ভেদ-ভিন্ন ; আর তন্রুত গুণ ও গুণী অভিন্ন 
অব্যক্তত্বরূপ, ইহাই সাখ্যমত। ৰ 

প্রাগুক্ত মতানুসারে বৌদ্ধেরা আপত্তি করিবেন ধর্ম ও ধণ্মাী যদি ভিন্ন হয়, তবে ধর্মসকলই 
পরিণামী (কারণ সেইরূপই তাহার! দৃষ্ট হয়) হইবে, ধর্মী কৃটস্থ হইবে। অর্থাৎ, পরিণাম 
ধর্দেতেই বর্তমান থাকিবে, সুতরাং ধন্মী অপরিণামী হইবে। সাংখ্য একান্তপক্ষে ( সম্পূর্ণরূপে ) 
ধর্ম ও ধন্মীর ভেদ শ্বীকাঁর করেন না বলিয়। তব আপত্তি নিঃসার। বস্তুত ব্যবহারত এক ধর্মই 
অন্যের ধশ্ী হয় ( আগামী ১৬ সুত্রের ভাষ্য ভ্রষটব্য )। যেমন সুবর্ত্ব ধর্ম বলযন্ব-হারত্বাদি ধর্মের 
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ধন্মী। যেহেতু তাহা বলয়ত্বাদি বনুধর্মে এক স্ুবর্ণত্ব্ূপে অন্ুগত। এইরূপে ভূতের ধনী তশ্মারর, 
তন্মাত্রের অহঙ্কার, অহঙ্কারের বুদ্ধি ও বুদ্ধির ধর্মী প্রধান, সিদ্ধ হয়। তন্সাত্রত্ব ধর্ম তৃতত্ব ধর্মের 
ধর্মী ইত্যাদি ক্রমে এক ধর্শেরই অন্য ধর্মের আপেক্ষিক ধর্থিত্ব দিদ্ধ হয়। 

ধর্মাসকল যে ভিন্ন তাহা বৌদ্ধেরাও স্বীকার করেন। অতএব ভূতের ধর্িস্বপ তন্মাত্র- 
ধর্ম ভূতধন্মম হইতে বিভিন্ন হইবে । এইরূপে ব্যবহারত ধর্ম ও ধরন্মীর ভেদ আছে। আর এক 
পরিণামী ধর্মন্বন্বই যখন অন্য ধর্মের ধন্মী, তখন ধন্ধমীও পরিণামী হইবে; তাহার কৌটস্থ্যের 
সম্ভাবন! নাই। 

অতএব বৌদ্ধের আপত্তি টিকিল না। পূর্বেই ব্ল! হইয়াছে ব্যবহারত ধর্মাধ্মীর ভেদ, 
কিন্ত মূলত অভেদ। ন্ুতরাং সাংখ্য একান্ত ভেদবাদী বা একান্ত অভেদবাদী নহেন। 
বৌদ্ধ ব্যবহারেই ধর্ধন্্রীর অতেদ ধরিরা অন্ঠাধ্য শূন্যবাদ স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন। উপাদান 
কারণ বৌদ্ধমতে স্পষ্টত স্বীকৃত হয় ন|, তাহাদের সমস্ত কারণই প্রত্যয় বা নিমিত্ত। তাহারা 
একবারেই সমস্ত জগৎকে রূপধর্্, বেদনাধর্শ, সংজ্ঞাধর্, সংস্কারধর্ম ও বিজ্ঞানধর্ম এই 
ধ্দস্কন্ধে ( সমূহে ) বিভাগ করেন। সমস্তই যখন ধর্ম, তখন আর ধন্মী কি হইবে? অতএব 
ধর্শের মুল শূন্য বা অভাব। রূপের মুল শূন্য, বেদনাদি প্রত্যেকের মূলই শৃল্ত। ইহা 
বৌদ্ধ দর্শনে "শৃন্যতাবার' বলিয়! ব্যাখ্যাত হয়। তাহাদের ( ধর্মের ) মধ্যে কোনটা কাহারও 
প্রত্যয়, কোনটা প্রতীত্য। 

বস্তুত এ দৃষ্টি ঠিক নহে। শুদ্ধ হেতু হইতে কিছু হয় না, উপাদানও চাই। যে ধর্ম বহু 
কা্যের মধ্যে এক তাহাই উপাদান। এইরূপে দেখা যায় রূপধর্ম সকলের উপাদান স্তৃতাদি 
নামক অন্মিত।। বেদনাদিরও উপাদান তৈজস অন্মিত| ; অস্মিতার উপাদান বুদ্ধিমন্ত, বুদ্ধির উপাদান 
প্রধান। প্রধান অমূল তাব পদার্থ । তাঁব-উপাদান হইতেই তাৰ হয়, তাই মূল ভাব প্রধান হইতেই 
সমস্ত ভাব হইতে পারে। 

বৌদ্ধের এই ধর্মৃষ্টি হইতে ধর্মের নিরোধ বা নির্বাণ যুক্তিত সিদ্ধ হয় না। প্রথমতই 
আপত্তি হইবে যদি ধর্মসন্তান স্বভাবত চলিতেছে, তবে তাহার নিরোধ হইবে কিরপে? ততুস্তরে 
বৌদ্ধ বলিবেন ধর্মসস্তানের ভিতর প্রত্যয় ও প্রতীত্য দেখা যায়, অহেতুতে কিছু হয় না। 
হেতুকে নিরোধ করিলে প্রতীত্যও ( হেতৃৎপন্ন পদার্থ ও ) নিরুদ্ধ হয়। প্রতীত্যসমুৎপাদে চক্রীকারে 
সেই হেতু-প্রতীত্য-শৃঙ্খল দেখান হয়। তাহা যথা, অবিষ্ঠা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, 
বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন (নামরূপ- নাম অর্থে শব্ধ দিয়! মানস জ্ঞান, রূপ 
অর্থে বাথ জ্ঞান। ফড়ায়তন_৫ ইন্দ্রিয় ও মন), তাহা হইতে স্পর্শ (বাহিরের ইন্্রিয়ের জ্ঞান ), 
তীহা হইতে বেদনা, তাহা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, তাহা হইতে ভব, ভব হইতে জাতি, 
জাতি হইতে ছুঃখাদি। অবিষ্তা নিরুদ্ধ হইলে অনুলোমক্রমে সংস্কারনিরোধে বিজ্ঞান নিরুদ্ধ হয়, 
ইত্যাদি। বৌদ্ধ বলেন যখন দেখা যায় এইরূপে সমস্ত নিরুদ্ধ হয়, তখন মূল শৃন্ত। ইহাতে 
কিছুই ঘুক্তি নাই। যদি অবিদ্যা। অমনি অমনি নিশ্রত্যয়ে নিরুদ্ধ হইত, তবে উহ! সত্য হইত। 
কিন্ত অবিদ্যানিরোধের প্রত্যয় চাই। বিদ্যাই সেই প্রত্যয়। অতএব অবিদ্যার সন্তান 

নিরু্ধ হইলে বিদ্যাসস্তান থাকিবে, ইহাই যুক্তিযুক্ত মত। একপ্রকার বৌদ্ধ (শুধ্ব-স্তানবাদী ) 
আছেন, তাহারা ভাবন্বরূপ নির্বাণ স্বীকার করেন। শূন্ত-বাদীর পক্ষ সর্বথা অযুক্ত। 

জল হইতে বাণ্প হয়, বাষ্প হইতে মেঘ হয়, মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইতে পুনঃ জল ইত্যাদি 
কাধ্যকারণ-পরষ্পরা দেখিয়! যদি বলা যাঁয় যে জল ন থাঁকিলে বাম্প থাকিবে না, বাম্প না থাকিলে 

মেঘ থাকিবে না, মেঘ ন! থাকিলে বৃষ্টি হইবে না, বৃষ্টি ন। হইলে জল হইবে না। অতএব জলের মূল 
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শৃন্ত। ইহাঁও যেমন অধুক্ত উপযুক্ত শৃন্ঠবাদও সেইরূপ। আবার বৌদ্ধ নির্বাণকেও ধর্ম বর্লেন। 
অতএব "শৃন্য' ধর্দীবিশেষ, অভাব নহে। সুতরাং পরিদৃশ্তমান ধর্ণস্বন্ধের মূলও “অভাব” নহে। অথবা 
ধর্ম্সমূহকে অমূল বলিলে “তাঁহাদের অভাব হইবে” এরূপ মত স্বীকাধ্য নহে। 

সেই অমুল ধর্ম বা মূল ধন্মী'কে সাংখ্য ত্রিগ্ণ বলেন। তাহ! বিকারশীল কিন্তু নিত্য । ব্যক্তা- 
বস্থায় তাহার উপলব্ধি হয়। তাহ! সদাই সৎ, তাহাকে অভাব বলিলে নিতান্ত অযুক্ত চিন্তা করা হয়। 
ভাব্যকার যুক্তি ও উদাহরণের দ্বারা তাহা দেখা ইয়াছেন। ব্রৈলোঁক্য বা ব্যক্ত বিশ্ব বিক্রিয়মাণ হইয়া 
( যথাযথরূপে বিলোমক্রমে ) অব্যক্ততা! প্রাপ্ত হয়। অব্যক্তত। ব৷ কারণে লীনভাব একরূপ বিকারের 
অবস্থা । ব্যক্ততাও একরূপ বিকারের অবস্থ।॥ ব্যক্ততা ও অব্যক্রতা-রূপ বিকারের মৌলিক 
বিভাগ যথা__ 

পৃ 
] | 

গিরি রি অব্যক্ত ( কারণে লীন) 

| | 
আস্তর ( কালিক অবস্থা-ভেদ ) ঘা ( দৈশিক অবস্থা-ভেদ ) 

প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতির তার- | রর | 

তম্য-জনিত অসংখ্য ভেদ শব্দাদি প্রকাশ্ত গুণের ক্রিরার জড়তার 
ভিন্নতা ভিন্নতা ভিন্নতা 

ফলে অব্যক্ত ভাবেও বিশ্ব থাকে। তাই সাংখ্যে অত্যন্তনাশ স্বীকৃত হয় না। অব্যক্ততাঁতে 
সৌন্ষ্যহেতু কিছুর উপলব্ধি হয় না। সৌক্ষ্য অর্থে সংসর্গ বা কারণের সহ্তি অবিবিক্ত (সুতরাং 
দর্শনের অযোগ্য ) হইয়া থাঁকা। যেমন ঘটের অবয়ব পিণ্ডে সম্পিণ্ডিত হই! থাঁকে তাই লক্ষ্য 
হয় না, কিন্ত বিশেষ হেতুর দ্বার! সেই অবয়ব যথা স্থানে স্থাপিত হইলেই ঘট ব্যক্ত হয়, সেইরূপ । 
অথবা যেমন এক খণ্ড মাংস মৃত্তিকাঁদিতে পরিণত হইলে অলক্ষ্য হয়, বুদ্ধযাদিও সেইরূপ ব্রিগুণে 
লীন হয়। মৃত্তিকাঁয় পরিণত হইলে মাংসের বেমন প্রাতিম্বিক পরিণাম থাকে না, কিন্তু মৃত্তিকা 
পরিণাম থাকে, বুদ্ধির লয়ে সেইরূপ বুদ্ধিপরিণাম আদি থাকে না, কিন্তু গুণপরিণাঁম বা শক্তিভৃত 
পরিণাম মাত্র থাকে । ৪1৩৩ (৩) দ্রষ্টব্য । 

বৌদ্ধদের ধর্মবাদ-ব্যতীত আর্ধদর্শনে কাধ্যকারণভাবের তত্র বুঝানর জন্ট তিনটি প্রধান বাদ আছে, 
যথা, (১) আরন্তবাদ, (২) বিবর্তবাঁদ ও (৩) সংকাধ্যবাদ ব! পরিণামবাদ। তাফিকেরা 
আরম্তবাদী, মায়াবাদীর! বিবর্তবাদী এবং সাংখ্যার্দি অপর সমস্ত দার্শনিকের। পরিণামবাঁদী। একতাল 
ৃত্তিক! হইতে এক ইঞ্টক হইল তাহাতে আরন্তবাঁদীরা বলিবেন ই্টক পূর্ব অসৎ ছিল? বর্তমানে সং 
হইল, পরেও ( নাশে) অসৎ হইবে। কেব্ল শব্দমর ফক্িকার দ্বার! ইহারা এই বাদ স্থাপন করার 
চেষ্টা করেন। পরিণামবাদীরা বলিবেন- মৃত্তিকাই পরিণত হইয়া বা ভিন্ন আঁকার ধারণ করিয়া ইষ্টক 
হইল, পিগুঁকার মৃত্তিকাও সৎ ইটও সৎ। আঁরন্তবাদীর! বলিবেন_ পূর্বে যখন ইট দেখিতেছিলাম 
না, পরে দেখিব না, তখন এ পূর্ব্ব ও পর অবস্থা অসং। পরিণামবাদীরা তদুত্তরে বলিবেন-_যখন 
পূর্বেও মাটি দেখিতেছিলাম, এখনও দেখিতেছি, পরেও দেখিব তখন তেদ কেবল আকারের কিন্ত 
মাটির ওজন, আকারধারণযোগ্যতা প্রভৃতি বরাবরই সৎ। এই কথা যে সত্য তদ্বিষয়ে অহ্বীকার 



বিভূতিপাদদ। ১৩ সুত্র। ২১৩ 

করার উপায় নাই। আরস্তবাদীর৷ বলিতে পারেন আমাদের কথাও সত্য। উভয় কথাই যদি 
সত্য হয় তবে ভেদ কোথায়? ভেদ কেবল “সৎ শবের অথের মাত্র। 

তাকিকের৷ না-দেখাঁকেই ঝ কাল্পনিক গুণাঁভাবকেই “অসং বলিতেছেন, যথা, 'দর্শনাদর্শনাধীনে 
সদসত্বে হি বস্তনঃ। দৃষ্ঠন্তাদর্শনাত্তেন চক্রে কুন্তস্ত নান্তিতা ॥” অর্থাৎ বস্তর সত! ও অসতা 
ইহার! দেখা ও না-দেখ! এই দুইয়ের অধীন। দৃষ্ত কুন্ত না-দেখাতে কুলাঁল চক্রে কুস্তের নাস্তিতা 
(জ্ঞান হয়)। (ন্ঠায়মঞ্জরীতে জয়ন্ত ভট্ট । আঃ৮)। কিন্তু তাহা অসৎ শব্দের অর্থ নহে। 
এক ব্যক্তি একস্থানে দৃশ্ত ছিল স্থানান্তরে যাওয়াতে কি তাহাকে অসৎ বা নাই বলিবে? কখনই 
না। তেমনি মাটির অবয়বের স্থানান্তরতাই ইট, কিছুর অভাব ইট নহে। এ বিষিয়ে সম্যক সত্য 
বলিলে বলিতে হইবে মাঁটির পূর্ববরূপ হুঙ্তাহেতু অগোঁচর হইয়াছে অসৎ হয় নাই। পরিণাবাদীর। 
তাহাই বলেন। 

বিবর্তবাদীরা ( এবং মাধ্যমিক বৌদ্ধেরা ) অনির্বাচ্যবাদী। তাঁহার বলেন মাঁটিটাই সত্য আর 
ইট-ঘটাদি মৃদ্বিকার অসত্য । এস্থলে অসত্য শব্দের অর্থের উপর এইবাদ নির্ভর করিতেছে । 
ইহার! অসত্য বা মিথ্যার এইরূপ নির্ববচন করেন__যাঁহাকে আছেও বলিতে পারি না এবং নাইও 
বলিতে পারি না! তাহাই মিথ্যা (ভামতী )। যেমন রজ্জুতে সপত্রান্তি হইলে তখন সর্পজ্ঞান হইতেছে 
বলিয়া তাহাকে একেবারে অসৎ বলিতে পারি না আবার সৎও বলিতে পারি না। এইরূপে 
“সদসত্ত্যামনির্বাচ্য” পদার্থকেই মিথ্যা বলি। 

এইরূপ মিথ্যার লক্ষণে তাহারা বলেন যাহা বিকার তাহা মিথ্যা আর যাহাঁর বিকার তাহা সত্য। 
সত্য অর্থে অগত্য। মিথ্যার বিপরীত বা যাঁহাকে একান্তপক্ষে “আছে” বলিতে পাঁরি তাহাই হইবে। 
যদি জিজ্ঞাস! করা যাঁর__-“বিকার যে হয়__তাহা সত্য কি মিথ্যা, । অবশ্ত বলিতে হইবে উহ সত্য, 
নচেৎ মিথ্যার লক্ষণই মিথ্যা হইবে। অতএব বলিতে হইবে মাটি ইট হইলে বিকার নামক এক 
সত্য ঘটনা ঘটে। 

এক্ষণে এই বাঁদীরা বলিতে পারেন “মাটিই সত্য ইট মিথ্যা, এই কথা ত কতক সত্য। 
অন্বাদীর! বলিবেন যে মাটির তালের বিকার ঘটিয়া যে ইটত্ব পরিণাম হইয়াছে তাহাঁও সমান 
সত্য। অতএব সম্যক সত্য বলিতে হইলে বলিতে হইবে যে ইট-বিকৃত মাটি। বিকার অর্থে 
বিকৃত দ্রব্যও হয় এবং বিকাররূপ ঘটনাও হয়। বিকৃত দ্রব্কে মাটি বলিতে পার কিন্তু বিকাররূপ 
ঘটনা যে হয় না তাহা বলিতে পার না| এবং তাৃশ যথার্থ ঘটনার ফল যে যথার্থ নহে তাহাও 
বলিতে পার ন|। পরিণামবাদীর! তাহাই বলেন। সৎ অর্থে আছে” অসৎ অর্থে “নাই” 
“ইহা আছে কি নাই” এরপ প্রশ্ন হইলে যদি তাহা অনির্বাচ্য বলা যায় তবে তাহার অর্থ হইবে 
যে “আছে কিন। তাহা জানি না। এইজন্য বিবর্তবাদীদের অজ্ঞেয়-বাদী বলা হয়। উহার 
দ্বারা সিদ্ধান্তও সেইজন্য দর্শন নহে কিন্তু অ-দর্শন। ইহারা সৎ শব্দের অর্থ সত্য, বর্তমান 
ও নির্বিকার এই তিন প্রকার করেন এবং নিবিবিশেষে উহা! ব্যবহার করাতে ন্ঠায়দোষে পতিত 
হন। 

আরম্ভবাদী ও বিবর্তবাদীদের দ্র্থক শব্ধ ব্যবহার, বৈকল্পিক শব্ধকে বান্তববৎ ব্যবহার, 
সংকীর্ণ লক্ষণ! প্রভৃতি ন্যায়দোষ করিতে হয় তাই উহ! অধিকাংশ দার্শনিকদের দ্বারা গৃহীত হয় 
না কিন্ত পরিণীমবাদই গৃহীত হয়। কিঞ্চ আধুনিক বিজ্ঞানজগতেও পরিণামবাঁদই সম্যক গৃহীত 
হয়। 

সৎ ও অসৎ শবের প্ররুত অর্থ "আছে, ও “নাই, । সাংখ্য তাহাই গ্রহণ করেন। বৌদ্ধরা 
বলেন “যৎ সৎ তানিত্যম্ যথা ঘটাদি৮ (ধর্মকীর্তি)। রত্বকীত্তি বলেন “ঘৎ সৎ তৎ ক্ষণিকম্ 
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যথা ঘটাদিঃ-_ইহাতে সতের উহ্থা (16101159 ) অর্থ “অনিত্য বা বিকারশীল, আর অসতের 
অর্থ তাহার বিপরীত। 

মাঁয়াবাদীর! সতের অর্থ “নিব্বিকার' ও “সত্য” করেন, অসৎ তাহার বিপরীত। তার্কিকদের 
সৎ কেবল গৌঁচরমাত্র, অসৎ অর্থে অগোচর। সংশবের এই সমস্ত অর্থভেদ লইয়াই ভিন্ন ভিন্ন বাঁদ 
স্থষ্ট হইয়াছে । সাংখ্যমতে “নাহসতো৷ বিষ্কতে ভাবে নাহভাবো বিগ্ভতে সত । 

বৌদ্ধের সৎ শব্দের অর্থ অনিত্য, বিকারী বা ক্ষণিক করেন এবং তাহাতে নিত্য নিধিবিকার 
নির্ববাণকে তাহারা অসৎ, অভাব ও শৃন্য বলেন। এরূপ, অর্থাৎ সং যদি অনিত্য হয় তবে অসৎ 
নিত্য হইবে ইত্যাকার বিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাকে সত্য মনে করা ন্যায়সঙ্গত নহে। সাংখ্যের বলেন সং 
পদার্থ দ্বিবিধ_নিত্য ও অনিত্য। কারণ সৎ শবের প্রকৃত অর্থ 'আছে+। নিত্য ও অনিত্য 
বিবিধ পদার্থই “আছে” সেইজন্য তাহারা সৎ। মায়াবাদীরা নিবিবিকার সম্তীকেই সৎ বলেন 
বিকারীকে “সৎ কি অসৎ তাহ! জানি না” বা৷ অনির্বাচ্য বলেন। এইরূপ অর্থভেদই এসব দৃষ্টি- 
ভেদের মূল এবং উহারই দ্বারা সাংখটীয় সহজ প্রজ্ঞা মূলক সাধ্য দৃষ্টি হইতে বৌন্ধাদিরা আপনাদেরকে 
পৃথক্ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহ! সব শব্মময় ফক্কিকারমাত্র। উদাহরণ যথা _-পরিণামবাঁদীরা 
বলেন “হেমাত্মনা বথাহভেদঃ কুগুলাগ্যাত্বন। ভিদা” অর্থাৎ কুগুলবলযাঁদি দ্রব্য স্বর্ণূপ কারণে অভিন্ন 
আর কাধ্যরূপে ভিন্ন। ইহাতে (মাধ্যমিক বৌদ্ধ ও ) বিবর্তবাদী আপত্তি করেন যে ভেদ ও অভেদ 
বিরুদ্ধ পদার্থ, উহার! একই কুগুল আদিতে কিরূপে সহাবস্থান করিবে ইত্যাদি। ভেদ ও অভেদ 
দীর্ঘ হইতে পারে কিন্তু পদ্রব্য' নহে। বস্তুত কুগুলাদির স্বরণে একত্ব কিন্তু আকারে ভিন্নত্ব। 
গোল ও চতুষ্ষোণ দুই আকার যে একই ভাবে একক্ষণে ব্যক্ত থাকে তাহা পরিণামবাদীর। বলেন ন|। 
আকার কেবল অবয়বের অবস্থানভেদমাত্র উহ! কিছু নৃতন দ্রব্যের উৎপত্তি নহে। ফলত এস্থলে 
পরিণাঁমবাদীদের “আকারতেদ' শবকে ভাঙ্গিয়! শুদ্ধ তেদ ও অভেদ শব্দ স্থাপনপূর্বক ভেদ ও 
অভেদের সহাবস্থান নাই এইরূপ স্তায়াভাস স্যষ্টি করা হয় মাত্র। 

১৩। (৭) লক্ষণপরিণীমসম্বন্ধে এই আপত্তি হয় যথা_দি বর্তমান লক্ষণ অতীতাঁনাগত 
হইতে বিযুক্ত নহে বল, তবে তিন লক্ষণই একদা আছে। তাহা হইলে বর্তমান, অতীত ও 
অনাগত পরম্পর সংকীর্ণ হইবে অর্থাৎ অধ্বসন্কর-দোৰ হইবে। এ আপত্তি নি'দার। বস্তত 
অতীত ও অনাগত কাল অবর্তমান পদার্থ সুতরাং কাল্পনিক পদার্থ। সেই কাল্পনিক কালের 
সহিত কল্পনাপূর্বক সম্ন্বস্থাপন করাই অতীত ও অনাগত অধবা। বর্তমানতার দ্বারাই সেই 
সম্বন্ধের অবগম হয়। যেমন এই ঘট ছিল ও থাঁকিবে। বর্তমান বা অনুভবাপন্ন ঘট হইতে 
&ঁ কালিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া! * পদার্থের কথঞ্চিৎ ভেদ আমরা বুঝি। তাই ব্লা হয় অধ্বাসকল 
পরম্পর অবিষুক্ত। নচেৎ একই ব্যক্তিতে (সাক্ষাৎ অনুভূযমান দ্রব্যে) তিন অধবা আছে এরূপ 
বলা ্রান্তি। যাহ! অবর্তমান তাহাই অতীত ও অনাগত কাল, তাহাদেরকেও বর্তমান ধরিয়া এ 
আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। প্ররুত পক্ষে সেই কাল্পনিক কালের সহিত “সম্বন্ধ স্থাপনই” ( মনোবৃত্তি- 
মাত্র) আছে। অতীতানাগতের সত অন্থমেয়, তাহার সহিত বর্তমান প্রত্যক্ষ সত্তার সাক্কর্ধ্য হইতে 
পাঁরে না। “অতীত ১৪ অনাগত দ্রব্য আছে” এন্সপ বলিলে বুঝাঁয় যাহাকে আমরা কাল্পনিক অতীত 
ও অনাগত কালের সহিত সম্বন্ধ করিয়! “নাই” এরূপ, মনে করি, তাহাও বস্তৃত হুক্মরূপে বর্তমান ত্রব্য। 

* “আমার (মৃত ) পিত! ছিলেন' এস্থলে অবর্তমান পদার্থের সহিত অতীতাধ্বার সংযোগ 
হইল, এরূপ শঙ্কা হইতে পাঁরে। তাহা ঠিক নহে; কারণ সে স্থলেও অন্ুভুয়মান ( বর্তমান ) 
স্থৃতির সহিত অতীতাধবার যোগ হয়। 
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যাহা গোচরীভূত অবস্থা তাহাই ব্যক্ততা তাহাকেই আমর! বর্তমানলক্ষণে লক্ষিত করি। যাহা 
অব্যক্ত বা হুক্ম বা সাক্ষাৎ জ্ঞানের অযোগ্য তাহাকেই অতীতানাঁগত (ছিল বা হবে ) লক্ষণে ব্যবহার 
করি। অতএব একই ব্যক্তিতে তিন লক্ষণের আরোপ করার সম্ভাবনা নাই। এমন অবোধ কে 
আছে যে স্বয়ং “ছিল, আছে ও থাকিবে” এই তিন ভেদ করিয়! পুনঃ তাহাদের এক বলিবে! ধর্ম 
ব্যক্ত না হইলেও যে তাহ! থাঁকে, ভাষ্যকার তাহ! দেখাইয়াছেন। ক্রোধকালে চিত্ত ক্রোধধর্মমনক 
হইলেও তাহাতে তখন যে রাগ নাই, এইরূপ কেহ বলিতে পারে নাঁ। ক্ষণকাল পরেই আবার 
তাহাতে রাগধর্্ম আবিভূত হইতে পারে। 

পঞ্চশিখাচার্যের বচনের অর্থ বথা- ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, এশ্বধ্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগা ও 
অনৈশ্বধ্য (যে ইচ্ছার সর্বতঃ ব্যাঘাত হন, এরূপ ইচ্ছাশক্তি ) এই অষ্ট পদার্থ বুদ্ধির রূপ ; আর সুখ, 
ছুঃখ ও মোহ বুদ্ধির বৃত্তি ব অবস্থা । এই বাক্য ২।১৫ স্ুত্রের ব্যাখ্যা বিবৃত হইয়াছে । 

১৩। (৮) ভাষ্যকার এন্বলে অবস্থা-পরিণাম ব্যাখ্যা করিয়া, তাহাতে অপরে যে পোষ দেন 
তাহ! নিরাকরণ করিতেছেন । দুধক বলেন, “যখন ধর্মধন্মী ত্রিকালেই থাকে, তখন ধর্ম, ধর্মী, 
লক্গণ ও অবস্থা সবই তোমাদের চিতিশক্তির মত কৃটস্থ ।” অর্থাৎ যাঁহাকে পুরাতন অবস্থা বল তাহা 
সুক্মরূপে আছে ও থাকিবে আর নৃতনও সেইরূপে ছিল ও থাঁকিবে। যাঁহী ব্রিকালস্থার়ী তাহাই 
কুটস্থ নিত্য অতএব অবস্থাও কুটস্থ নিত্য। 

ইহাঁর উত্তর যথাঁ-_নিত্য হইলেই তাহা কুটস্থ হয় না, যাহা অপরিণামী নিত্য তাহাই কৃটস্থ। 
বিকারণীল জগতের উপাদানকারণ অবশ্ত বিকারশীল হইবে । তাই স্বভাবত বিকারশীল এক প্রধান 
নামক কারণ প্রদর্শিত হয়। প্রধান নিত্য হইলেও বিকারশীল। সেই বিকার-অবস্থাই ধর্ম ব 
ুধযাদি ব্যক্তি । সেই ধর্মকলের বিমদ্দ বা লরোদয়রূপ অকৌটস্থ্য দেখিয়াই মূল কার্ণকে পরিণামি- 
নিত্য বল! যাঁয়। 

বিমর্দ-বৈচিত্র্য শব্দের অর্থ ছুই প্রকার হইতে পারে । ভিক্ষুর মতে বিমদ্দ বা বিনাশরূপ বৈচিত্র্য 
বা! কৌটস্থ্য হইতে বিলক্ষণতা। অন্য অর্থ-_বিমর্দ বা পরস্পরের অভিভাব্য-অভিভাবকতাঁজনিত 
বৈচিত্র্য বা নানাত্ব। গুণি-নিত্যত্ব ও গুণ-বিকারকে ভাষ্যকার তাত্বিক ও লৌকিক উদাহরণের দ্বারা 
দেখাইয়াছেন। মুল! প্রর্কৃতিই নিত্যা, অন্য প্ররুতিগণ বিকৃতি অপেক্ষা! নিত্য । যেমন ঘটত্ব-পিগুত্ব 
আদি অপেক্ষা মৃত্তিকাত্ব নিত্য সেইরূপ । 

১৩। (৯) পরিণাঁমের লক্ষণকে স্পষ্ট করিয়া ভাষ্যকার উপসংহার করিয়াছেন ; ধঙ্মীর অবস্থান- 
ভেদই পরিণাঁম। অর্থাৎ অবস্থিত দ্রব্যের পূর্ব ধর্ম না দেখিলে কিন্তু অন্ত ধর্ম দেখিলে তাহাকে 
পরিণাম বলি। দ্রব্য শব্দের বিবরণ ৩1৪৪ স্থত্রের ভাষ্যে দ্রষ্টব্য । 

অবস্থাভেদই পরিণাম। এখানে অবস্থাঁভেদ অর্থে প্রাগুক্ত অবস্থাপরিণাঁম নহে বুঝিতে হইবে। 
তন্মধ্যে বাহ দ্রব্যের অবয়ব সকলের যদি দৈশিক অবস্থানভেদ হয়, তবেই তাহাকে পরিণাম বলি। 
শববাদি গুণ অবয়বের কম্পন; কম্পন অর্থে দেশান্তরে গতিবিশেষ। কম্পনের ভেদে শব্দাদির ভেদ, 

সুতরাং শব্দরূপাঁদি ধর্মের অগ্ঠথীত্ব দেশান্তরিক অবস্থাভেদ হইল। বাহ্ দ্রব্যের ক্রিয়াপরিণাম স্পষ্ট 
দেশাস্তরিক অবস্থানভেদ। কঠিনতা-কোমলতাদি জড়তার পরিণামও অবয়বের দেশান্তরিক 
অবস্থানভেদ। কঠিন লৌহ তাপযৌগে কোমল হয়, ইহাঁর অর্থ__তীপ নামক ক্রিয়ার দ্বারা তাহার 
অবয়বের অবস্থানতেদ হয়। 

আত্যন্তরিক দ্রব্যের পরিণাঁমও সেইরূপ কালিক অবস্থানভেদ। মনোবৃত্তিসকল দৈশিক-সত্তা হীন, 
কালব্যাপী পদার্থ। তাহাদের পরিণাম কেবল কাঁলিক লয়োদয়রূপ। অর্থাৎ এককালে এক বৃত্তি 
অন্ঠকালে আর এক বৃত্তি এইরূপ অগ্যথাভাব-্বরূপ। অতএব দৈশিক বা! কালিক অবস্থাতেদই পরিণাম। 

ররর গার 
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তত্র-- 

শান্তোদিতাব্যপদেষ্ঠ-ধর্মানুপাতী ঘন্মাঁ ॥ ১৪॥ 
ভাষ্যম | যোগ্যতাবচ্ছিন্না ধর্শিণঃ শক্তিরেব ধর্ম, স চ ফলপ্রসবভেঙ্দানুমিতসন্ভাব একস্যাহ- 

স্যোইন্যশ্চ পরিদৃষ্টঃ | তত্র বর্তমান; স্বব্যাপারমনতবন্ ধর্ম ধর্ধান্তরেত্যঃ শাস্তেভ্যশ্চাব্যপদেশ্রেত্যশ্ 
ভিগ্ঠতে, যদা তু সামান্তেন সমন্বাগতো৷ ভবতি তদা ধর্দি্বরূপমাত্রত্বাৎ কোঁহসৌ কেন ভিগ্েত। তত্র 
রয় খলু ধর্ষিণে। ধর্মাঃ শান্তা উদ্দিতা অব্যপদেস্ঠাশ্চেতি, তত্র শান্তা যে কৃত্ব। ব্যাপারান্ুপরতাঃ, সব্যা- 
পারা উদ্দিতাঃ, তে চানাগতস্ত লক্ষণদ্য সমনন্তরাঃ, বর্তমানন্তানন্তরা অতীতাঁঃ। কিমর্থমহীতস্তানন্তরা 
ন তবস্তি বর্তমান, পূরব-পশ্চিমতায়া অভাবা্, যথাৎনাগতবর্তমানয়োঃ পূর্বব-পশ্চিমতা নৈবমতীতন্ত, 
তম্মান্নাতীতন্তান্তি সমনন্তরঃ, তদনাগত এব সমনন্তরো ভবতি বর্তমানস্তেতি | 

অথাব্যপদেস্তাঃ কে? সর্বং সর্বাত্মকমিতি। যত্রোক্তং “জলভূম্যোঃ পারিণামিকং 
রসাদিবৈশ্ববপ্যং স্বাবরেষু দৃষ্টং তথ। স্থাবরাণাং জঙমেষু জঙ্গমানাং স্থাবরেষু” 
ইতি, এবং জাত্যনুচ্ছেদেন সর্ববং সর্বাত্মকমিতি। দেশকালাকারনিমিত্াপবন্ধান্ন খলু সমানকাল- 
সিন য এতেষভিব্যক্তানভিব্যক্তেষু ধর্েঘনুপাতী সামীন্তবিশেষাত। সোহম্বরী 

| 
যন্ত তু ধর্মাত্রমেবেদং নিরন্বন্নং তশ্ত ভোগীভাঁবঃ, কম্মাৎ, অন্টেন বিজ্ঞানেন কৃতন্ত কর্মণোহন্তৎ 

কথং ভোতৃত্েনাধিক্রিয়েত ; তৎ স্মৃত্যতাবশ্চ, নান্যদৃষ্টস্ত ম্মর্ণমন্তশ্তাস্তীতি। বস্ত-প্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ 
স্থিতোহস্বরী ধর্মী যো ধর্মান্তথাত্বমত্যাপগতঃ প্রত্যভিজ্ঞারতে। তম্মান্েদং ধর্মমাত্রং নিরন্রম্ ইতি ॥১৪॥ 

১৪। শীস্ত, উদিত ও অব্যপদেশ্ত ( শক্তিরূপে স্থিত ) এই ত্রিবিধ ধর্ম সকলের অন্ুপাতী 
দ্রব্য ধন্ী॥ স্থ 

ভাষ্যান্ুবাদ- ঘন্মীর যোগ্যতাবিশিষ্ট ( যোগ্যতার দারা বিশেষিত ) শক্তিই ধর্ম (১)। এই 
ধর্মের সত্তা ফলপ্রসবভেদ হইতে (ভিন্ন ভিন্ন কাধ্যজনন হইতে ) অনুমিত হয়। কিঞ্চ এক ধ্মীর 
অনেক ধর্ম দেখা যায়। তাঁহার মধ্যে (ধর্মের মধ্যে ) ব্যাপারার্ঢত্বহেতু বর্তমান ধর্ম, অতীত 
ও অব্যপদেশ্ত এই ধর্্ীত্তর হইতে ভিন্ন। কিন্তু যখন ধর্ম (শান্ত ও অব্যপদেস্ত ) অবিশিষ্ট ভাবে 
ধঙ্মীতে অন্তহিত থাকে, তখন ধর্দিন্বরূপমাত্র হইতে সেই ধর্ম কিরূপে ভিন্নভাবে উপলব্ধ হইবে? 
ধন্মীর ধর্ম ত্রিবিধ, শান্ত, উদিত 'ও অব্যপদেগ্ত । তাহার মধ্যে যাহারা ব্যাপার করিঘ্। উপরত 
হইয়াছে, তাহারা শান্ত ধর্ম । ব্যাপারযুক্ত ধর্ম উদিত; তাঁহার! অনাগত লক্ষণের সমনন্তরভূত 
( অর্থাৎ অব্যবহিত পরবর্তী )। অতীত ধর্ম সকল বর্তমানের সমনন্তরভূত। কি কারণে বর্তমান 
ধর্ম সকল অতীতের পরবর্তী হয় না? তাহাদের (অতীতের ও বর্তমানের) পূর্ববপরতার 
'অভাবহেতু। যেমন অনাগত ও বর্তমানের পূর্ববপরতা আছে, অতীত 'ও বর্তমানের সেরূপ নাই। 
সেই কারণে অতীতের অনন্তর আঁর কিছু নাই। ( আর) অনাগতই বর্তমানের পূর্বব। 

অব্যপদেত্ত ধর্ম কি?- সর্ব সর্বাত্মক । এবিষয়ে উক্ত হইয়াছে “জল ও ভূমির পারিণাঁগিক 
রসাদির বেশ্বরূপ্য (অর্থাৎ অসংখ্য প্রকার তেদ ) বৃক্ষা্দিতে দৃষ্ট হয়। সেইরপ বৃক্ষার্দির অদংখ্য 
প্রকার পারিণামিক ভেদ উদ্ভিজ্জভোঁজী জন্ত সকলে দৃষ্ট হয়। জন্ত সকলেরও স্থাবর পরিণাম দুষ্ট 
হয়।” এইরূপে জাতির অনুচ্ছেদ হেতু ( অর্থাৎ জলত-ভূমিত্ব জাতির সর্বত্র প্রত্যভিজ্ঞান হয় বলিয়৷ ) 
সর্ব বস্ত সর্বাত্বক। দেশ, কাল, আকার ও নিমিত্তের অপবন্ধহেতু অর্থাৎ থাকে না বলিয়া, 
সুতরাং এই চারির দ্বারা নিয়মিত বলিয়া তাঁবসকলের সমান কালে অভিব্যক্তি হয় না। যাহা 
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এই সকল অভিব্যক্ত ও অনভিব্যক্ত ধঙ্মের অন্ুপাতী সামান্বিশেধাত্মক (শান্ত ও অব্যপদেস্থা 
সামান্ ? উদিত -বিশেষ ) সেই অন্বধী দ্রব্যই ধর্মী (২)। 
যাহাদের মতে এই চিত্ত কেবল ধর্মমাত্র, নির্বয় ( অর্থাৎ বহু ধর্থের মধ্যে এক চিত্তরূপ দ্রব্য 

সামান্তরূপে অন্থয়ী নহে ) তাঁহাদের মতে ভৌগ সিদ্ধ হয় না; কেননা! অন্ত এক বিজ্ঞানের দ্বার! 
কৃত কন্মকে অন্য এক বিজ্ঞান কিরূপে ভোক্তৃভাঁবে অধিকার করিবে। আর, সেই করের 
স্বতিরও অভাব হয় ? যেহেতু একের দুষ্ট বিষয় নন্টের স্মরণ হইতে পারে না এবং প্রত্যভিজ্ঞান- 
হেতু (অর্থাৎ “এই সেই” ঝ| "মৃত্তিকা! পিই ঘট হইয়াছে”, এইবপ অনুভব হয় বলিয়া ) অন্বয়ী 
ধশ্মী বিগ্কমান আছে; আর তাহ! ধর্থান্তথাত্ব প্রাপ্ত হইয়! প্রত্যভিজ্ঞাত হয় ( “এই সেই বস্ত” 
বলিয়া অনুভূত হয় )। সেই কারণে ইহা ( জগৎ) ধর্মামাত্র ও নিরন্বয় ( ধর্মীশূন্য ) নহে। 

ক]। ১৪। (১) যোগ্যতা অর্থাত ক্রিয়াদির ধার। কোন এক প্রকারে বোধ্য হইবার যে 
যৌগ্যতা । অগ্নির দাঁহযোগ্যতা মাছে । দাহ জানি অগ্নির দাহিকাশক্তির জ্ঞান হয়। দাহিকা- 
শক্তিকে অগ্নির ধর্ম বলা যায়। এই শক্তি দাহক্রিয়ার হেতু । দাহিকাশক্তি দাহক্রিয়ার দার 
অবচ্ছিন্ন বা বিশেষিত হয়। দহন হইল যোগ্যতা ; আঁর দহনকারিণী ( দহনের দ্বার! বিশেষিত ) 
শক্তিই অগ্নির এক ধর্ম। 

ফলতঃ পদার্থের বুদ্ধ ভাঁবই ধর্ম । অর্থাৎ আমর! যাহার দ্বারা! কোঁন পদার্থ জানি, তাহাই 
তাহার ধর্ম। ধর্ম বাস্তব এবং বৈকলিক বা বাঙমাত্র, এই দ্বিবিধ হয়। যাহ! বাক্যের সাহায্য 
না৷ হইলেও বোধগম্য হর, তাহা বাস্তব । বাস্তব ধর্ম আবার যথার্থ ও আরোপিত। নুর্যের শ্বেতত। 
যথার্থ ধর্ম, মরুতে জলত্ব আরোপিত ধর্ম | 

বাক্য বা পদের দ্বারাই যাহ! বোধগম্য হয়, তদভাবে যাহা! বোঁধগম্য হয় না, তাহা! বৈকল্পিক 
ধর্ম । যেমন অনস্তত্ব ; ঘটের 'জিলাহরণত্ব' ইত্যাদ্দি। জল-আহ্র্ণত্ব আমাদের ব্যবহার অনুসারে 
কল্পিত হয়। প্রকৃত পক্ষে ঘটাবয়ব ও জলাঁবয়ব এই উভয়ের সংযোগবিশেষ আছে, আর 
তছ্ভয়ের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গতি-রূপ বাস্তব ধর্ম আছে। তাহাকেই “জলাহরণত্থ' 
নাঁম দিয়। এবং এক ধর্মমরূপে ক্লন। করিরা, ব্যবহার করি। ঘট নইঈট হইলে জলাহরণত্ব নাশ হয় 
কিন্তু তাহাতে কোন সতের বিনাশ হঘ ন|। কার্ণ, জলাহরণত্ব কথ! মাত্র, অবাস্তব পদার্থ। 
প্রকৃত পক্ষে ঘটের অবয়বের ও জলাবরবের অবস্থানভেদরূপ পরিণাম হয় ; কিছুর অভাব হয় না। 
জল এবং ঘটাবয়ব সকলের পূর্বববৎ নীয়মানতাও থাঁকে। এতাদৃশ অবাস্তব উদাহরণবলে অপর- 
বাদীর। সৎকাধ্যবাদকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করেন। অবান্তব সামান্য পদার্থ (17615 
৪0508000175 ) প্রভৃতি সমস্তই গ্ররূ্প বৈকল্পিক ধর্ম । 

বাস্তব ধর্মসকল বাহ্ ও আত্যন্তর। বাহ ধর্ম মূলত ত্রিবিধ_প্রকাশ্ঠ, কাধ্য ও জাড্য। 
শব্দাদি গুণ প্রকাশ্য, সর্বব প্রকার ক্রিয়া কাধ্য এবং কাণিন্তাদি ধর্দ জাড্য। আত্যন্তর গুণও 
মূলত ব্রিবিধ_প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি, বা বোধ, চেষ্টা ও ধৃতি। এই সমস্ত বাস্তব ধর্দের 
অবস্থান্তর হয়, কিন্ত বিনাশ হয় না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ০0736180101) ০ 57619 

গ্রকরণ বুঝিলে ইহা সম্যক্ জ্ঞানগম্য হইবে। প্রাচীন কালের সরল উদাহরণ আজকাল তত 
উপযোগী নহে। 

অতএব সিদ্ধ হইল যে, যাহা কোন প্রকারে বোধগম্য হয়, তাদৃশ ভাবকেই আমরা ধর্ম 
বলি। বোধগম্য ভাবের মধ্যে যাঁহা জ্ঞারমান তাহাই উদিত ধর্ম, যাহ! জ্ঞায়মান ছিল তাহ 
অতীত ধর্ম, আর যাহা ভবিষ্যাতে জ্ঞায়মান হইবার যোগ্য বলিয়! বোধগম্য হয়, তাহা অব্যপদেস্ত 
ধর্ম । 

২ 



২১৮ পাতঞ্জল দর্শন । 

বর্তমান হুইয়। যাহ! নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহা শান্ত ধর্ম । যাহ! ব্যাপারারূঢ় ব1 অন্তভূযমান ধর্ম্ঘ তাহা 
উদ্দিত ধর্ম। আর যাহ! হইতে পারে এবং যাঁহা কখনও বর্তমানত। প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়! ব্যপদেশের 
বা বিশেধিত করার অযোগ্য, তাহাই অব্যপদেশ্ঠ ধর্মম। 

বর্তমান ধর্ম ধর্মীতে বিশিষ্টরূপে প্রতীত হয় কিন্তু শান্ত ও অব্যপদেত্ত ধর্ম ধঙ্মীতে 
অবিশিষ্টভাবে অস্তহিত থাকে বলিয়! পৃথক্ অনুভূত হয় ন৷। তাহাদের সত্ত। অনুমানের দ্বার! নিশ্চিত 
হয়। . 

অতীত ও অব্যপদেশ্ঠ ধর্ম ( কোন এক ধন্মীর ) অসংখ্য হইতে পারে। কারণ সমস্ত ভ্রব্যের 
মূলগত একত্ব আছে তজ্জন্ত সমন্ত দ্রব্যই পরিণত হইয়া সমস্ত প্রকার হইতে পারে। 

এইরূপ ধর্-ন্মী-ৃষ্টি সাংখ্যদর্শনের মৌলিক প্রণালী। বৌদ্ধাদির৷ এই দর্শনের প্রতিযোগী 
অন্তান্ত যে সব দৃষ্টি উদ্ভাবিত করিয়াছেন তাহাদের অযুক্ততা এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। সাংখ্য 
পরিণামবাঁদী বা সংকাধ্যবাদী, বৌদ্ধ অসৎকারণবাঁদী, আর মায়াবাদীরা অসংকাধ্যবাদী। আরমুবাদী 
তার্কিকদেরকেও অসৎকাধ্যবাদী বল! হয়। তাহাদের মতে কাধ্য পূর্বেবে অসৎ, মধ্যে সৎ, পরে 
অসৎ। মায়াবাদীদের অনেকে নিজেদের অনির্ববাচ্য অসত্ববাদী বা বিবর্তবাদী বলেন। কিন্তু কেহ 
কেহ (যেমন প্রকাশানন্দ) একবারেই বিকারের অসত্তাবাদ গ্রহণ করাতে তাহার! প্রকৃত অসংকাধ্যবাদী। 
অনির্ববাচ্যবাদীরা৷ বলেন বিকাঁরসমুহ সৎ কি অসৎ অর্থাৎ “মাছে কি না-তাহ! ঠিক বলিতে পারি 
না” অর্থাৎ অনির্ববাচ্য বলেন। 

সাংখ্য মতে কারণ ছুই__ নিমিত্ত ও উপাদান। নিমিত্তবশত উপাদানের পরিবন্তিত অবস্থাহি 
কার্ধ্য। বৌদ্ধ মতে নিমিত্ত ব! প্রত্যয়ই কারণ। কতকগুলি ধর্মরূপ প্রত্যয় হইতে অন্ত কতক- 
গুলি ধর্ম উৎপন্ন হয়। তাহাই কাধ্য। কারণ কাধ্যরূপে পরিবপ্তিত হইয়৷ থাকে না, কিন্ত 
্রত্যয়রূপ ধর্ম নিরুদ্ধ বা! শূন্ত হইয়া বায় তৎপরে কাঁধ বা প্রতীতারূপ ধর্ম উদিত হয়। কাধ্য 
ও কারণে বস্তগত কোন সম্বন্ধ নাই, তাহার! নিরম্বয়। এক ভরি স্ুুবর্ণপণ্ড পরিণত হইয়৷ কুগুল 
হুইল, পরে হার হইল। বৌদ্ধ এ ক্ষেত্রে বলিবেন স্ুবর্ণপিত₹একভরিত্ব ধর্ম +-স্ুবর্ণত্ব ধর্ম + 
পিশুত্ব ধর্ম। কুগুলপরিণামে এঁ সমস্ত ধর্ম বিন হইয়া পুনশ্চ একভরিত্ব ধর্ম ও সুবর্ণতুধ্ম 
উদিত হইল, কেবল পিগুত্বধর্থের পরিবর্তে কুগুলত্ব ধর্ম উদিত ₹ইল ইত্যাদি। সাঁংখ্যেরা যাহাকে 
ধ্্ী স্বর্ণ বলেন, বৌদ্ধ তাহাকেও ধর্ম বলেন, এবং পরিণাম হইলে তাহার! পুনরুদিত হয় 
এরূপ বলেন। কারণ তন্মতে সব প্রত্যয়ভূত ধর্ম একদা ভিন্নভাবে পরিণত বা অন্তথাভূত না 
হইতে পাঁরে। কতক ধর্ম যাঁহা নিরুদ্ধ হয় তাহার প্রতীত্য ধর্ম ঠিক তৎসদৃশ হয়, ইহাই বৌদ্ধ 
মতের সঙ্গতি । 

কোন এক ধর্মসস্তান যে কেন একেবারে নিরুদ্ধ হইয়া যাইবে, তাহার কারণ যে কি তাহা 
বৌদ্ধ দেখান ন।। তাহ! ভগবান্ বুদ্ধ বলিয়াছেন বৌদ্ধের| এই বিশ্বাস করেন মাত্র। “যে ধর্ম 
হেতুপ্রভবাঃ তেষাং,হেতুং তথাগত আহ। তেষাঞ্চ যে! নিরোধ এবং বাদী মহাশ্রণণঃ।” এই 
শাস্্বাক্যই তদিষয়ে বৌদ্ধের প্রমাণ । অতএব বৌদ্ধ যে বলেন পূর্ব প্রত্যয়ভূত ধর্ণ শৃন্ট হইয়া 
যায়, তৎপরে অন্য ধর্মবস্উঠে, তাহা যুক্তিশূন্ প্রতিজ্ঞামাত্র। শুদ্ধসন্তানবাদী বৌদ্ধের৷ সম্পূর্ণ নিরোধ 
স্বীকার করেন না, শৃন্যবাদীরাই তাহা ্বীকার করেন। কিন্ত ইহাদের মত যে অস্ঠাষ্য তাহা 
পূর্বে [ ৩১৩ স্থ (৬) টিপ্ননে ] প্রদশিত হইয়াছে। 

বৌদ্ধকে বলিতে হয় যে কতকগুলি ধর্ম অপেক্ষাকৃত স্থির থাকে (যেমন কুগুল পরিণামে 
নুব্ণন্ব) আর কতকগুলি ব্দলাইয়! যায়। সাংখ্য সেই স্থির ধর্মগুলিকে ধর্মী বলেন, আন 
বিশ্লেষ করিয়! দেখান যে এমন কতকগুলি গুণ আছে, যাহার কখনও অভাব বা নিরোধ হয় না। 
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অন্তর ও বাহিরের সমস্ত দ্রব্যেই পরিণামধর্ম নিত্য। আর সত্ব| * বা সত্বধর্ম নিত্য (কারণ কিছু 
থাকিলে তবে তাহা পরিণত হইবে )। আর নিরোধ ধর্ম নিত্য। নিরোধ অর্থে অত্যন্তাভাব নহে 
কিন্তু অপক্ষ্যভাবে স্থিতি । ভাষ্যকার ইহা! অনেক উদাহরণ দিয়। দেখাইয়াছেন। বস্তত অভাব 
অর্থে “আর এক ভীব”, অভাব শব্দ এই অর্থেই আমর! ব্যবহার করি। অত্যস্তাভাব বা সম্পূর্ণ 
ধ্বংস বিকল্পমাত্র, তাহ। কোন ভাব পদার্থে গ্রায়োগ কর! নিতান্ত অযুক্ত চিন্তা । শৃহ্যবাদীরাও 
বলেন "শূন্য আছে” “নির্ববাণ আছে” ইত্যাদি। যাহা থাকে তাহাই ভাব। যাহ! থাকে না, ছিল 
না, থাকিবে ন। তাহাই সম্পূর্ণ অভাব। সেরূপ শব্দ ব্যবহার করা নিশ্রয়োজন। এই তিন 
নিত্য ধর্মই ( পরিণীম, সত্ব ও নিরোধ ) সাঁংখ্যের রজ, সন্ত ও তম। উহারা যাবতীয় নিয়ধর্মের 
ধর্শিত্বিবূপ | " 

পাশ্চাত্য ধর্মবাদীর! ছিবিধ-_এক অজ্ঞাতবাঁদী ও অন্থা অজ্ঞেয়বাদী। তাহারা কেহ শুন্বাদী 
নহেন। কারণ বৌদ্ধের যেরূপ নির্ববাণকে শূষ্ প্রমাণ ( তাহাই বুদ্ধের অভিমত এরূপ ভাবিয়া ) 
করিবার আবশ্তক হইয়াছিল, পাশ্চাত্যদের সেরূপ আবশ্তক হয় নাই, তাই তাহাদের ওরূপ 
অযুক্ততার আশ্রয় লইতে হয় নাই। 

7015৩ প্রথমোক্ত অজ্ঞাতবাদের উদ্ভাবয়িতা। তিনি সমস্ত পদার্থকে ধর্ম বা [1)000708 
বলিয়! সেই 101)2170106119 সমূহের মূল অন্বয়িভাব বা 99195056900 কি, তাহা “জানি নাঃ 

বলিয়াছেন। বস্তত তিনি ঠিক জানি না বলেন নাই, তিনি বলিয়াছেন “45 €০ 6১05৩ 
10)10155510129 10101) 81152 0017) 0103 5510585, 0131 010100806 08156 15, 11) 100 
009401010, 1061150০610 10754001102015 107 1)0100817 1525017, 200 16 111 215/875 10৩ 

1101909551019 0০ 080105 9/101) ০0112110107, 91)511)61 0767 21159 ০10 015 0005০ 

০0৫ 215 [3:0900060 10 018০ 015801৮০ [0০91 ০01 006 05100) ০1 815 0911%60 101 

005 /১00)০ 0£ ০01 1৪108” যখন তিনি তিন রকম কারণ হইতে পারে, ইহা! নির্দেশ করিয়াছেন 

তখন তাঁহাকে অজ্ঞাতবাদী বলাই সঙ্গত। 
[7675516 561)061 প্রধানতঃ অজ্ঞেয়বাদের সমর্থক। তিনি মূল কারধকে 0171600৬- 

৪৮1৩ ব| অজ্ঞেয় বলেন। কিন্ত এক 901570%2515 মূল যে আছে, তাহা অগত্যা তীহাকে 
স্বীকার করিতে হইয়াছে। যথ| 2103 16 60105 ০06 00৪0 00৩ ০)5০0৮৩ 8251)09, 
0)5 10099000508] 0০961, (6 20501005 009105, 96০19160 53 11101005815) 15 

1070 2061 21], 00 69150) 0615151, 55150 200 08058 ০৭ 50109506155 ৪0৩০- 
0005 200 01)01701076119) ০6 1701 10 00101 ০7 00 ৮11], 

সাংখ্যেরা কিরূপ বিশ্লেষের দ্বার! মূল কারণ নির্ণয় করেন তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । [7001৩ 
যাহাকে 876%011815 বলেন সাঁখ্য তাহা ৪১:018917 করিয়। নির্ণয় করিয়াছেন। আর 9০০0০০1 

যাহাকে 101708915 বলেন তাহা যখন অন্ুমানবলে “আছে' বলিয়া নিশ্চয় হয়, তখন তাহা 
সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় নহে। কিন্তু 171)57017)01)9র বা! ধর্মপরিণামসন্তানের যাহা কারণরূপে স্বীকার্ধয 
তাহাতে যে সেই কার্ধ্ের উৎপাদদিকা শক্তি আছে তাহাঁও স্বীকাধ্য। সব জ্ঞাত ভাব, সব 
ক্রিয়াশীল ভাব, সব লয়শীল ভাবই ধর্্ম। অতএব “ধর্মের” মূল কারণ, অঞ্জেয়বাদীর মতে যাহা অজ্ঞে়, 

* সন্ত বৈকল্িক ধর্ম বটে, কিন্তু সত্তা বলিলেই জ্ঞান বুঝায়। পাশ্চাত্যেরাও বলেন 
40000107615 ৮5106 1 : অতএব সন্ত! প্রকাশশীলত্ব নামক ধর্মের কল্লিত এক ভিন্ন 

দৃষ্টি । 



২২০ পাঁতর্জল দর্শন 

তাহাতে যে প্রকাশ, ক্রিয়। ও স্থিতি আছে, তাহা স্বীকাঁধ্য হইবে। আপত্তি হইবে তাহা ধারণার 
অযোগ্য বলিয়াই 'অজ্ঞেয়' বলা হইয়াছে অতএব তাহাতে প্রকাশ, ক্রি ও স্থিতি কিরপে স্থীকার্ধ্য 
হইতে পারে? সত্য। কিন্তু প্রকাশাদি আছে বলিয়! যখন প্রমিত হইল তখন অগত্যা বলিতে হইবে 
তাহাতে প্রকাশ, ক্রিয়৷ ও স্থিতি “অলক্ষ্য তাবে” আছে বা শক্তিরূপে আছে। শক্তিরপে থাকা 
অর্থে ক্রিয়ার অনতিব্যক্তি। ক্রিয়া তুল্যবল! বিপরীত ক্রিয়ার দ্বার! অনভিব্যক্ত হয়, অর্থাৎ সমান 
বিপরীত ক্রিয়ার দ্বারা ক্রিয়ার শাস্তি হয়। সুতরাং সেই “অজ্ঞেয মূল কারণে প্রকাশ, ক্রিয়৷ ও 
স্থিতি বা সত্ব, রজ ও তম সমতার দ্বারা অভিভূত হইয়া আছে, এইরূপে ধারণ! (০0006161017 ) 
করিতে হইবে । তাই মুল কারণ প্রকৃতিকে সাংখ্য “সত্্রজন্তমসাং সাম্যাবস্থা, বলেন ও তাহা 
সাধারণ বস্তর স্তায় ধারণার অনোগ্য বলিয়া অব্যক্ত বলেন। ধর্ম ও ধর্মী উভয়ই দৃষ্ত পদার্থ । ভ্ষট 
ধর্শও নহেন ধন্্াও নহেন তাহাদের সন্ধিভূতও নহেন। বৌদ্ধ ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! তথ্বিষয়ে 
কিছুই জানেন না। 

ধর্মীর শূম্যতারূপ বৌদ্ধমতের বিরুদ্ধে ভাগ্যকার তিনটি যুক্তি দিয়াছেন; বথা-_স্থৃত্যভাব, 
ভোগাভাব ও প্রত্যভিজ্ঞা। ন্ৃত্যভাৰ ও ভোগাভাব বাতিরেকমুখ যুক্তি, ইহা! ১/৩২(২) 
টিঞ্লনীতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রত্যভিজ্ঞ! অনয়মুখ যুক্তি। সেই মাটিটাই পরিণত হইয়া ঘট 
হইল, ইহা যখন অন্তবসি্ধ তখন অনর্থক শুন্যত। প্রমাণের জন্য কষ্টকল্পনা করিয়া ধর্থিত্ব-লোৌপের 
চেষ্টা সমীচীন নহে। 

১৪। (২) দেশ, কাল, আকার ও নিমিত্ত ইহাদের 'অপেক্ষাপূর্ববকই কোন এক ভ্রব্য অভিব্যক্ত 
হয়। সর্ব দ্রব্য হইতে সর্ধব দ্রব্য হইতে পাঁরে ; তাই বলিয়া যে তাহা নিরপেক্ষভাবে হয়, তাহা 
নহে! দেশের অপেক্ষা যথা-চক্ষুর অতি নিকট দেশে উত্তম দৃষ্টি হয় না, তদপেক্ষা দূর দেশে 
হয়। দেশব্যাপ্তির অনুসারে বন্ত ক্ষুত্রবৃহত্রূপে অভিব্যক্ত হয়। কাল, যথা--বাঁলক একেবারেই 
বৃদ্ধ হয় না, কালক্রমে হয়; ছুইবৃত্তি এককালে হয় না, পূর্ববোত্তর কালে হয়। আঁকার--যেমন 
চতুফোণ ছখচে গোল মুদ্র! হয় না চতুক্ষোণই হয়। মুগীর গর্ভে মুগাকার জন্ত হয়, মন্ুষ্যাকার 
হয় না, ইত্যাদি । নিমিত_নিমিত্তই বাস্তব হেতু । দেশাদিরা নিমিত্বের ব্যবহারিক ভেদ মাত্র। 
উপাদান ব্যতীত সমস্ত কারণই নিমিত্ত । যথাযোগ্য নিমিত্ত পাইলেই অব্যপদেশ্ঠ ধর্ম অভিব্যক্ত হয়। 

বিশেষ বা প্রত্যক্ষ বা উদিত ধর্ম, এবং অনুমেয় ব1 সামান্ত বা অতীতানাগত ধর্ম, এই সকলের 
সমাহারম্বরূপ বলিয়া! আমর! যাহাকে ব্যবহার করি, তাহাই ধর্মী ইহা! ভাঘ্যকারের লক্ষণ। অম্পাতী 
অর্থাৎ পশ্চাতে স্থিত। কোন ধর্ম দেখিলে তাহার পশ্চাতে তাঁহার আশ্রয়ম্বরপ এ ধর্ম-সমাহার- 
রূপ ধনী থাকিবে। ধর্্ী-ব্যতীত তত্বচিন্তা হয় না। 

সব দ্রব্যেরই বন অভিব্যক্ত গুণ থাঁকে তাহাই জ্ঞারমান ধর্ম। আর যে অনতিব্যন্ত অসংখ্য 
গুণ থাকে তাহাই বা তাহার সমাহারই ধর্মী বলিয়৷ বাবহার করি। অতিব্যস্ত অবস্থাকেই 
দ্রব্যের সমস্ত বলা অন্তা্য। 



বিভূতিপাদ। ১৫ হুত্র। ১২১ 

ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্ে হেতুঃ ॥ ১৫॥ 
ভাষ্যম্। একন্ত ধর্মিণঃ এক এব পরিণাম ইতি প্রসক্কে ক্রমান্যত্বং পরিণামান্তত্বে হেতু 

বতীতি, তদ্ যথা চুর্ণস্ পিগুমুদ্, ঘটমৃৎ্, কপালমৃৎ্, কণমুদ্, ইতি চ ক্রমঃ। যো হস্ত ধর্মন্ত 
সমনস্তরো ধর্ম স তন্ত ক্রম, পিওঃ প্রচ্যবতে ঘট উপজ্ায়ত ইতি ধর্মপরিণামক্রমঃ । লক্ষণপরিণাম- 
ক্রমঃ ঘটন্তানাগতভাবাঘর্তমান-ভাঁবক্রমঃ, তথ৷ পিগুস্ত বর্তমানভাঁবাদতীতভাবক্রমঃ, নাতীতন্তান্তি 
ক্রমঃ, কম্মাৎ, পূর্ববপরতারাং সত্যাং সমনন্তরত্বং, স৷ তু নাস্ত্যতীতস্ত, তন্মাদ্দয়োরেব লক্ষণযোঃ ক্রমঃ। 
তথাবস্থাপরিণামক্রমোহপি ঘটস্ঠাঁভিনবন্ত প্রান্তে পুরাণতী দৃশ্ততে লা চ ক্ষণপরম্পরাহনুপাতিন। 
ক্রমেণাভিব্যজ্যনানা পরাং ব্যক্তিমাপগ্ভত ইতি, ধর্লক্ষণাভ্যাং চ বিশিষ্টোহয়ং তৃতীয়ঃ 
পরিণাম ইতি। 

ত এতে ক্রমাঃ, ধর্মধন্শিভেদে সতি প্রতিলব্ন্বরূপাঃ,-_ধর্মোহপি ধন্ী ভবত্যন্যধর্স্বরূপাঁপেক্ষয়েতি, 
যদ তু পরমার্থতো ধর্ষি্যভেদোপচারম্তদ্বারেণ স এবাভিথীয়তে ধর্ম, তদাহ্যমেকত্নৈব ক্রমঃ 
প্রত্যবভাসতে। চিত্তস্ত ঘরে ধর্মী পরিদৃষ্টাশ্গপরিদৃষ্টা্চ, তত্র প্রত্য্াত্বকাঃ পরিদৃষ্টাঃ, বস্তমাত্রাত্মকা 
'অপরিদৃষ্টাঃ, তে চ সপ্তব ভবস্তি অনুমানেন প্রাপিতবস্তমাত্রসষ্ভাবাঃ, “নিরোধ-ধর্মা-সংক্কারা: 
পরিণামোহথজীবনম্। চেষ্টা শক্তিশ্চ চিত্তত্য ধর্ম দর্শনবর্জি তা” ইতি ॥ ১৫॥ 

১৫। ক্রমের অন্যত্ব পরিণামান্যত্বের কারণ ॥ সু 
ভাষ্যান্ুবাদ্__একটি ধর্মীর একটি ( ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা ) পরিণাম প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়! 

পরিণামান্তত্বের কারণ ক্রমান্তত্ব (১)। তাহা যথা চুর্ণমৃত, পিওমুৎ, ঘটমৃৎ, কপাঁলমৃৎ, কণমূৎ এই সকল 
ক্রম। যেধর্ম্ের যাহা পরবর্তী ধর্মী, তাহাই তাহার ক্রম। “পিণ্ড অন্তহিত হয়; ঘট উৎপন্ন 
হয়”__ইভা ধর্পরিণামক্রম। লক্ষণপরিণামক্রম__ঘটের অনাগত ভাব হইতে বর্তমানভাবরুম। 
তেমনি পিণ্ডের বর্তমান ভাঁব হইতে অতীতভাবক্রম। অতীতের আর ক্রম নাই; কেননা পূর্বপর্তা 
থাকিলেই সমনন্তরত্ব থাকে অতীতের তাহা নাই ( অর্থাৎ 'তীত কিছুর পূর্ব্ব নয় সুতরাং তাঁহার 
পরও কিছু নাই) সেই হেতু 'অনাগত ও বর্তমান এই ছ্বিবিধ লক্ষণেরই ক্রম আছে । অবস্থা- 
পরিণামক্রমও সেইরূপ । যথা_-অভিনব ঘটের শেষে পুরাণত| দেখা যায় সেই পুরাণতা৷ ক্ষণ- 
পরম্পরানুগামী ক্রমসমূহের দ্বারা অভিব্যজ্যমাঁন হইয়া তৎকালে জ্ঞারমান পুরাঁণতারূপ চরম অবস্থা 
প্রাপ্ত হয়। ধর্ম ও লক্ষণ হইতে ভিন্ন ইহা তৃতীয় পরিণাম । 

এই সকল ক্রম ধর্ম ও ধর্মীর ভেদ থাকিলে তবে উপলব্ধ হয়। এক ধর্মের তুলনায় অন্ত এক 
ধর্মও ধন্সী হয় (২)। যখন পরমার্থত ধঙ্দমীতে ( ধর্মের ) অভেপদোপচার হয়, তখন তত্থার 
( অভেদোপচার-দবারা ) সেই ধন্ীই ধর্ম বলিয়া অভিহিত হয়; আর তখন এই (পরিণাম) 
ক্রম একরপেই প্রতাবভাঁিত হয়। চিত্তের দ্বিিধ ধর্ম, পরিদৃষ্ট ও অপরিদৃষ্ট। তাহার মধ্যে 
প্রত্যয়াত্মক ধর্ম । প্রমাণাঁদি ও রাগাদি ) পরিদৃষ্ট ( জ্ঞাতম্বরূপ ) আর বস্তমাত্রত্বরূপ ধর্ম অপরিদৃ্ট 
( অপরোক্ষ )। তাহারা ( অপরিদৃষ্ট ধর্ম ) সপ্তসংখ্যক ; এবং তাহাদিগকে অনুমানের দ্বারা 
বস্তমাত্রত্বরূপ বলিয়। প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিরোধ, ধর্ম, সংস্কার, পরিণাম, জীবন, চেষ্টা ও শক্তি, 
এই সকল চিত্তের দর্শনবর্জিত বা অপরিদৃষ্ট ধর্ম । 

টীক1। ১৫। (১) এক ধন্মীর ( একক্ষণে ) পূর্ব ধর্মের নিবৃত্তি ও উদিত ধর্দের অভিব্যক্তি, 
এইরূপ একটি পরিণাম হয়। সেই পরিণামভেদের কারণ, সেই এক একটি পরিণামের ক্রম। অর্থাৎ 
ক্রমানুসারে পরিণাম ভিন্ন হইয়! যার । পরিণামের প্রক্কত ক্রম আমরা দেখিতে পাই.না, কারণ তাহা 
ক্ষণাঁবচ্ছির সঙ্গ পরিবর্তন । পরিণামের প্রীস্তই আমর! অনুভব করিতে পারি। ক্ষণ অর্থে সুক্দতম 
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কাল, যে কালে পরমাণুর অবস্থার অন্তথ! লক্ষিত হয়, ইহা! ভাষ্যকার অগ্রে ব্যাখ্যাত কবিয়াছেন। 
অতএব প্ররুত ক্রম পরমাণুর ক্ষণশঃ পরিণাম। তানম্মাত্রিক স্পন্দনধারাই বাহ্ পরিণামের 
ধারাবাহিক সুঙ্ষ্ ক্রম। অণুমাত্র আত্মার বা বুদ্ধির পরিণাম, আস্তর পরিণামের সুস্মম এক ক্রম। 

এক পরিণামের পরবর্তী পরিণামকে তাহার ক্রম বল! যাঁর । মৃৎপিগ্ ঘট হইলে সেস্কুলে পিগুত্ব 
ধর্থের ক্রম ঘটত্ব ধর্ম; ইহা! ধর্পরিণামের ক্রম। সেইরূপ লক্ষণ ও অবস্থ। পরিণামেরও ক্রম হয়, 
ভাস্যকার তাহ! উদাহত করিয়াছেন । 

অনাগতের ক্রম উদিত, উদদিতের ক্রম অতীত; ইহাই লক্ষণপরিণামের ক্রম। নৃতন ঘট পুরাণ 
হইল, এস্থলে বর্তমানতাঁরূপ একই লক্ষণ থাকে, কিঞ্চ ধর্শোর ভেদ যদি প্রতীত না হয়, তবেই যে 
নৃতন-পুরাতনাদি ভেদজ্ঞান হয়, তাহাই অবস্থা-পরিণাঁম। দেশান্তরে স্থিতিও অবস্থা-পরিণাম। 
ধ্দমপরিণামকে লক্ষ্য ন৷ করিয় ভিন্নতাঁজ্ঞান করাই অবস্থাপরিণাম। কিন্ত তাহাতেও ধন্মর্পরিণাঁম হয়। 
ধন্মভেদ লক্ষ্য না করিলেও বা! তাহ! লক্ষ্য করিবার শক্তি না৷ থাঁকিলেও (যেমন একাকার সুবর্প- 
গোলকের কোন্টা পুরাতন কোন্টা নূতন, এস্থলে ) সর্ধ্ব বস্তরই ধর্মপরিণাম ক্ষণক্রমে হইতেছে । 
অতএব অবস্থাপরিণাম যে ধর্ম ও লক্ষণ হইতে পৃথক্ তাহাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন। ধরর্শ হইতে 
ভিন্ন ধর্মী আছে” এরপ দৃষ্টিতে দেখিয়া ধর্মের পরিণাঁমক্রম উপলব্ধি করিতে হয়। 

১৫। (২) এক ধর্ম যে অন্য ধর্মের ধন্দ্ী হইতে পারে, তাহ| এই পাঁদের ১৩ সুত্রের বষ্ঠ টিগ্লনে 
দশিত হইয়াছে। পরমার্থদৃষ্টিতে অলিঙ্গ প্রধানে যাইয়া ধর্ম-ধন্মীর অভেদের উপচাঁর হয়; তাহাও 
দেখান হইয়াছে। তখন ধর্ম-ধন্মী ভেদ করা ব্যর্থ হ। তখন কেব্ল অভিভাব্য-অভিভাবক- 
রূপ বিক্রিয়া শক্তিরূপে আছে বল! যাইতে পারে কিন্ত কাহার বিক্রিয়াশক্তি তাহ| বক্তব্য হইবে না। 
বিক্রিয়াশক্তিই সমতাপ্রাপ্ত রজোগুণ। 

প্রধানের বিষমপরিণাঁমকে বিষয়তাবে উপদর্শন করাই | পুরুষের দ্বারা ) বৃদ্ধ্যাদি বিকার। 
ইযোগাভাবে উপদর্শনাতাঁব হইলে বৃদধযাদিরূপ বিষম ক্রমের সমাপ্তি বা নুপদৃষ্টি হর। তখন বুদ্ধির 

'অভাঁবহেতু পরমার্থদৃষ্টিও শেষ হয়; তজ্ঞন্য গুণত্রয় এবং তাহাদের বিক্রিয়-স্বভাব তখন পুরুষের 
দারা দৃষ্ট হয় না। 

'গুণবিক্রিয়াকে বিষমভাবে দর্শন অর্থে গ্রাহভাবের আধিক্য-দর্শন। অর্থাৎ সতের আধিক্য 

দর্শনই জ্ঞান, রজর আধিক্য দর্শন প্রবৃত্তি, আর তমের আধিক্য দর্শন স্থিতি। এটরূপে পুরুযোপদৃ্া 
প্রকৃতির দ্বার! বুদ্ধযাদির সর্গ হয়। 

প্রসঙ্গত ভাষ্যকার চিত্তের ধর্ম্ম উল্লেখ করিয়াছেন। পরিদৃষ্ট ধর্ম প্রত্যয়রূপ বা জ্ঞানরূপ প্রধ্যা 
এবং প্রবৃত্তি ঃ অপরিদৃষ্ট ধর্ম স্থিতি। প্রবৃতিধর্মের কতক পরিদৃষ্ট এবং কতক অপরিদৃষ্ট। 
অপরিদৃষ্ট ধর্ম সপ্তভাগে বিভাগ করিয়। ভাষ্যকার উল্লেখ করিয়াছেন। অপরিদৃষ্ট ধর্ম সকল 
বস্তমাত্রস্বর্ূপ অর্থাৎ তাহারা “আছে” এইরূপে অনুমিত হয়, কিন্তু কিরূপে আছে তাহার বিশেষ ধারণা 
হয় ন।। যাঁহীর বাস আছে তাহাই বন্ত। 

নিরোধ-নিরোধ সমাধি। ধর্মম-পুণ্যাপুণ্যরূপ ত্রিবিপাক সংস্কার । সংস্কার-বাঁসনারপ স্তবতিফল 
সংস্কার। পরিণাম -যে”অলক্ষ্যক্রমে চিত্ত পরিণত হইয়া যাইতেছে । জীবন স্প্রাণবৃত্তিঃ 
তাহ! তামস করণ ( জ্ঞানেন্িয়-কন্মেন্দিয়াপেক্ষা তামস ).ও তাহার ক্রিয়। অজ্ঞাতসারে হয়; চেষ্টা 
ন্জিয়-চালিকা৷ চিত্তচেষ্টা, ইচ্ছারূপ চিত্তচেষ্টা পরিদৃষ্টা কিন্ত এই চেষ্টা (অবধানরূপা ) অপরিদৃ্টা 
কারণ ইচ্ছার পর সেই শক্তি কিরূপে কর্শেন্দ্রিয়াদিতে আসে তাহা সাক্ষাৎ অনুভ্যমান নহে, অর্থাৎ 
দর্শবর্জিত সেই অবধানরপা চেষ্টা তামদ। শক্তি চেষ্টার বা ব্যক্ত জিয়ার সুল্গাবস্থা। 
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ভাব্যম্। অতে৷ যোগিন উপাত্ব-সর্বসাধনন্ত বুভুৎসিতার্থপ্রতিপত্য়ে সংযমন্ত বিষয় 
উপক্ষিপ্যতে-_ 

পরিণামত্রয়-সংযমাদতীতানাগততজ্ঞানমূ ॥ ১৬ ॥ 
ধর্মলক্ষণাবস্থা-পরিণামেষু সং্যমাৎ যোগিনাং ভবত্যতীতানাগত-জ্ঞানম্। ধারণা-ধ্যান-সমাঁধি- 

্রয়মেকত্র সংযম উত্ত£, তেন পরিণামত্রয়ং সাক্ষাৎক্রিয়মীণমতীতানাগতজ্ঞানং তেষু সম্পাদয়তি ॥ ১৬॥ 
ভাষ্যান্ুুবাছ-__ ইহার পর সর্ধসাধনসম্পন্ন যোগীর বুভুৎসিত ( জিজ্ঞাসিত ) বিষয়ের প্রতিপত্তির 

( সাক্ষাৎকারের ) নিমিত্ত সংযমের বিষয় অবতারিত হইতেছে-_ 
১৬। পরিণামত্রয়ে সংযম করিলে অতীত ও অনাগত বিষয়ের জ্ঞান হয় ॥ স্থ 
ধর্মী, লক্ষণ ও অবস্থা এই তিন পরিণামে সংযম করিলে যোগীদের অতীত ও অনাগত জ্ঞান হয়। 

ধারণ, ধ্যান ও সমাধি একত্র এই তিনটি (এক বিষয়ে এই তিন সাধন) সংযম বলিয়! উক্ত 
হইয়াছে। তাহার ( সংযমের ) দ্বারা পরিণামত্রয় সাক্ষাৎ করিতে থাঁকিলে সেই পরিণীমন্রয়ান্ুগত 
বিষয়ের অতীত ও অনাগত জ্ঞান সাধিত হয়। (১) 

টাকা । ১৬। (১) সমাধি-নির্শল জ্ঞানশক্কির অপ্রকাস্ত কিছু থাকিতে পারে না। তাহার 
কারণ পূর্বের প্রদর্শিত হইয়াছে । সেই শক্তি ব্রিকালজ্ঞানের জন্য পরিণীমব্রুম বিনিয়োগ করিতে 
হয়। 

সাধারণ প্রজ্ঞার দ্বার আমর! কতক কতক অতীত ও 'অনাগত বিষয় জানিতে পারি। হেতু 
দেখিয়া তাহ অনুমান করিয়। জানি। সংযমবলে হেতুর সমস্ত বিশেব সাক্ষাৎকার হয়; সুতরাং 
হেতুর গম্যবিষয়েরও বিশেষ জ্ঞান ব| সাক্ষাৎকার হয়। তাহা! আবার যাহার হেতু, তাহারও রূপে 
সাক্ষাৎকার হয়। এইরূপক্রমে অতীত ব। অনাগত বিষয়ের জ্ঞীন হয়। 

স্থল চক্ষুকর্ণাদি যে আমাদের জ্ঞানের একমাত্র ধার নহে, তাহা৷ ০191750581705) €6190801)0 
প্রভৃতি সাধারণ ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। আর ভবিষ্যৎ জ্ঞানও যে হইতে পারে তাহ! 
ভূরি ভূরি যথার্থ স্বপ্নের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে । বখন চিত্তের ভবিষ্যৎ জ্ঞানের শক্তি আছে ও 
স্বপ্রাদিতে কথন কখন তাহা প্রকাশ পায়, তখন যে তাহা সাধনবলে আয়ত্ত হইতে পারিবে, 
তাহা অ্বীকার করার যো নাই। যেমন নিউটন একটি দেব ফলের পতন দেখিয়া 
মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম -লাবিষ্ষীর করিয়াছিলেন, তেমনি কেহ যদি তাহার জীবনের কোন সফল 
স্বপ্নের তন্বান্সন্ধান করেন, তবেই যৌগশান্ত্রেরে এই সব নিয়ম ও যুক্তি হৃদয়দম করিতে 
পারিবেন। অতীতানাগত জ্ঞান স্বাভাবিক প্রণালীতেই হয়। উহাতে কিছু “অতিপ্রারৃতিকত্ব' 
ব| 47756101577” নাই । চিত্তের ভবিষ্যৎ জ্ঞান হইতে পারে তাহা সত্য বা ৪০ কিরূপে হইতে 
পাঁরে তাহার অবশ্ত কারণ আছে। ভগবান্ স্ুত্রকার সেই প্রণালী সযুক্তিক দেখাইয়াছেন। 
জগতের অন্ত কেহ তাহা দেখাইয়। যান নাই। (এবিষয়ে সাংখ্যতত্বীলোকের পরিশিষ্টের 
১ ৮-১০ দ্রষ্টব্য )। 

এ স্থলে যৌগসিদ্ধি সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বল! আবগক। সমাধিসিদ্ধ যোগী অতি বিরল। 
পৃথিবীর সমস্ত ধর্মস্প্রদায়ের প্রবর্তকদের অলৌকিক শক্তির বিময় বর্ণিত হয়, কিন্তু বিচার করিয়া 
দেখিলে দেখা! যাঁয় যে, প্রায়ই তাহার বিবরণসকল অলীক বা লোকসংগ্রহের জন্য কল্পিত বা! দর্শকের 
অবিচক্ষণতাঁজনিত ত্রান্তধারণামুলক। কিন্তু অলৌকিক শক্তির যে কিছু কিছু এঁ সকল ব্যক্তিতে 
ছিল তাহা তন্বারা অনুমিত হইতে পারে। 

টি ০০৯ 
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শব্দার্থ -প্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎ- 
প্রবিভাগসংযমাৎ সর্বভূতরুতজ্ঞানম্ ॥ ১৭ ॥ 

ভাব্যম্। তত্র বাগ. বর্ণেঘেবার্থবতী, শ্রোত্রঞ্চ ধ্বনিপরিণামমান্্বিষয়ং, পদং পুননা- 
দানুসংহারবুদ্ধিনিগ্রাহম্ ইতি। বর্ণা একসময়াহসম্তবিত্বাৎ পরম্পরনিরনুগ্রহাত্মানঃ, তে পদ- 

স্পশ্তানুপস্থাপ্যাবিভূতান্তিরোভূতাশ্চেতি প্রত্যেকমপদস্বরূপা উচ্যন্তে। বর্ণ, পুনরেকৈকঃ 
পদাত্! সর্বাহভিধানশক্তিপ্রচিতঃ সহকারিবর্ণান্তর-প্রতিযোগিত্বাৎ বৈশ্বরপ্যমিবাপন্নঃ পূর্ববশ্চো- 
ত্বরেণোত্তরশ্চ পূর্বণ বিশেষেইবস্থাপিতঃ ইত্যেবং বহবো৷ বর্ণাঃ ক্রমান্থুরোধিনোহ্্থ-সন্কেতেনাবচ্ছি্না 
ইয়স্ত এতে সর্ববাংভিধানশক্তিপরিবৃত্ী। গকারৌকার-বিসঙ্জনীয়াঃ সান্গাদিমন্তমর্থ গ্োতয়ন্তীতি। 

তদেতেষামর্থসঙ্কেতেনাবচ্ছিন্নান।-মুপসংহৃতধ্বনি-ত্রমাণাঁং য একো বুদ্ধিনির্ভাসস্তং পদং বাঁচকং 
বাচ্যন্ত সঙ্কেতাতে। তদ্দেকং-পদমেক-বুদ্ধিবিষয় এক্রযত্রক্ষিপ্তম্ অভাগমক্রমমবর্ণ, বৌদ্ধনন্তযবর্ণ 
প্রত্যয়-ব্যাপারোপস্থাপিতং পরন্র প্রতিপিপাদযিষয়া বর্ণেরেবাভিধীয়মানৈঃ শ্রয়মাণৈশ্চ শ্রোতৃভিরনা- 
দিবাগ.-ব্যবহার-বাসনানুবিদ্ধ়া লোকবুদ্ধা সিদ্ধবৎ সংপ্রতিপত্ত্য প্রতীয়তে, তন্ত সন্কেতবুদ্ধিতঃ 
প্রবিভাগঃ এতাবতামেবংজাতীবকোহনুসংহার একন্তার্থন্ত বাচক ইতি । 

সক্ষেতন্ত পদপদার্থয়োরিতরেতরাধ্যাসরূপঃ স্থত্যাত্মকঃ, যোহয়ং শব্দ: সোহয়মর্থঃ যোহ্্থঃ স 
শব্ধ ইত্যেবমিতরেতরাবিভাগরূপঃ ( মিতরেতরাধ্যাসরূপঃ ) সঙ্কেতো৷ ভবতি, ইত্যেবমেতে শবার্থ- 
প্রত্যয় ইতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্কীর্ণাঃ, গৌরিতি শব্দো গৌরিত্যর্থো গৌরিতি জ্ঞানং। য এষাং 
প্রবিভীগজ্ঞঃ স সর্বববিৎ। 

সর্ববপদেষু চান্তি বাক্যশক্তিঃ, বৃক্ষ ইত্যুক্তে অস্তীতি গম্যতে, ন সত্তাং পদার্থে ব্যভিচর্তীতি। 
তথা ন হাসাধন! ক্রিয়াহস্ভীতি, তথাচ পচতীত্যুক্তে সর্ধবকারকাণামাক্ষেপো নিযমার্থোইনুবাদঃ কর্তৃ- 
কন্ম্করণাঁনাং চৈত্রান্সিতগুলানামিতি। দৃষ্টঞ্চ বাক্যার্থে পদরচনং, শ্রোত্রিয়শ্ছন্দোঙধীতে, জীবতি 
প্রাণান্ ধারয়তি। তত্র বাক্যে পদার্থাভিব্যন্তি:, ততঃ পদং প্রবিভজ্য ব্যাকরণীয়ং ক্রিয়াবাচকং 
কারক-বাচকং বা, অন্যথা ভবতি, অশ্বঃ, অজাপয় ইত্যেবমাদিষু নামাখ্যাত-সারপ্যাদনিজ্ঞতং কথং 
ক্রিয়ায়াং কারকে বা ব্যাক্রিয়েতেতি। 

তেষাং শবার্থ-প্রত্য়ানাং প্রবিভাগঃ, তদ্ যথা শ্বেততে প্রাসাদ ইতি ক্রিযবার্থ:, শ্বেতঃ প্রাসাদ 
ইতি কারকার্থঃ শব্দঃ, ক্রিয়াকারকাত্ম। তদর্থ; প্রত্যয়শ্চ, কন্মাৎ সোহয়মিত্যতিসম্বন্ধাদেকাকার এব 
প্রতায়ঃ সঙ্কেতে, ইতি। যস্ত শ্বেতোহ্থঃ স শবদপ্রত্যয়য়োরালম্বনীভূতঃ, সহি স্বাভিরবস্থাভির্বি- 
ক্রিয়মাণে! ন শব্দসহগতে| ন বুদ্ধিসহগতঃ, এবং শব্দঃ, এবং প্রত্যয়ো নেতরেতরসচ্গত ইতি। অন্তথা 
শবোহন্যথাহর্থোন্থা প্রতায় ইতি বিভাগঃ, এবং তত্প্রবিভাঁগ-সংযমাঁদ্ যোৌগিনঃ সর্বভৃতরুতজ্ঞানং 
সম্পগ্তে ইতি ॥ ১৭ ॥ 

১৭। শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের পরম্পর অধ্যাসবশত সঙ্কর ( অভিন্ন জ্ঞান ) হয়, তাহাদের 
প্রবিভাগে সংযম করিলে সর্ধব প্রাণীর উচ্চারিত শব্দের অর্থ জ্ঞান হয়॥ (১) সু 

ভাস্তানুবাদ-_তথ্বিষয়ে (২) (শদদার্থভ্ঞানের বিচারে) বাগিক্টরিয়ের বিষয় বর্ণ সকল €ক)। 
আর শ্রোত্রের বিষয় কেবল ( বাগিন্দিয়-ভাঁত বর্ণরূপ ) ধ্বনিপরিণাম (খ)। আর নাদ (অ, আ, 
প্রভৃতি শব) গ্রহণ পুর্ববক পশ্চাৎ তাহাদের এবতত্ববুদ্ধিনিগ্রাহ, মানস, বাঁচকশবই পদ (গ)। 
নাজ বর্ণ সকল (পর পর উচ্চারিত হওয়ার জন্য) এক সময়ে আবিভূত নাঁথাকা-হেতু পরম্পর 
অসন্বন্বস্বভাব, সেকার্ণ তাহার! পদত্ব প্রাপ্ত না হই (সুতরাং অর্থ স্থাপন না করিয়া ) আবিভূ্ত 
ও তিরোভূত হয়, ( অতএব পদান্তগ্গত বর্ণসকলের ) প্রত্যেককে অপাস্বরূপ বল! যায় (ঘ)। প্রত্যেক 
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বর্ণ পদের উপাদান, সর্ধবাভিধানযোগাতাসম্পন্ন (9), সহকারী অন্ত বর্ণের সহিত সম্বন্ধতা-বশত যেন 
ংখ্যরূপসম্পন্ন হয়। পূর্ব্ব বর্ণ উত্তর বর্ণের সহিত ও উত্তর বর্ণ পূর্ব বর্ণের সহিত বিশেষে ( বাঁচক 

পদরূপে ) অবস্থাপিত হয়। এইরূপে ক্রমান্ুরোধী (6) অনেক বর্ণ অর্থসন্কেতের দ্বার! নিয়মিত হুইয়! 
ছুই, তিন, চারি বা যে কোন সংখ্যক একত্র মিলিত হওত সর্বধাভিধানযোগ্যতাবুক্ত হয়। ( তাদৃশ 
যোগ্যতাযুক্ত গৌঃ এই পদে ) গকার, ওঁকার ও বিসর্গ, সানা ( গোঁজাতির গলকন্বল ) প্রভৃতি-যুক্ত 
( গো-রূপ ) অর্থকে প্রতিভাত করে। 

অর্থসঙ্কেতের দ্বারা নিয়মিত এই বর্ণ সকলের (পর পর উচ্চার্যমাঁণ হওয়া জনিত ) ধ্বনিক্রম 
সকল একীকৃত হইয়৷ যে একরূপে বুদ্ধিগোচর হয়, তাহাই বাঁচক পদ; (আর বাচক পদের 
দ্বারাই ) বাচ্যের সঙ্কেত কর| হয়। (ছ) সেই পদ একবুদ্ধিবিষয়হেতু একক্বরূপ, একপ্রযত্বোৎপা দিত, 
'অভাগ, অক্রম, অতএব অবর্ণস্বরূপ, বৌদ্ধ অর্থাৎ একীরুত বুদ্ধি-বিদিত, পূর্ববব্ণক্তানের সংস্কারের 
সহিত, অন্ত্যব্ণজ্ঞানের সংস্কার-দারা অথব! সেই জ্ঞানপ উদ্বোধকের দ্বারা, বিষয়ীকৃত বা অভিব্যক্ত 
হয়। সেই পদ, অপরকে জ্ঞাপন করিবার ইচ্ছার (বক্তা-কর্তৃক) বর্ণের দ্বার৷ অভিধীর়মান হইয়া, 
আর শ্রোতার দ্বার! শ্রয়মার্ন হইয়া, অনাদি বাগব্যবহারবাসনাবাঁসিত লোকবুদ্ধি-কর্তুক বৃদ্ধ- 
সংবাদের দ্বার সিদ্ধবৎ (বর্ণ সমষ্টি, অর্থ ও অর্থন্ঞান যেন বান্তবিক অভিন্নরূপ ) প্রতীয়মান হয়। 
(জ)। এতাদুশ পদের প্রবিভাগ (ঝ) অর্থাৎ গো-পদের এই অর্থ, মুগ-পদের এই অর্থ, ( এইরূপ 
অর্থভেদ ব্যবস্থা) সঙ্কেতবুদ্ধির দ্বারা সিদ্ধ হয়; যথা এই সকল (গ, ও, £) বর্ণের এইরূপ 
( গৌঃ ) অনুসংহার ( একীভূত বুদ্ধি) এই একরূপ (সান্গাদিযুক্ত গোরূপ ) অর্থের বাচক। 

আর পদ এবং পদার্থের ইতরেতরাধ্যাসরূপ (4) স্থৃতিই সক্কেতম্বরূপ। “এই যে শব্ধ ইহাই অর্থ, 
যাহা অর্থ তাহাই শব্দ” এই প্রকার ইতরেতরাধ্যাসরূপ স্থৃতিই সম্কেত। এইরূপে শব, অর্থ ও 
প্রত্যয়ের ইতরেতরাধ্যাসহেতু তাহার! সংকীর্ণ। যেমন গো! এই শব্ধ, গো পদার্থ এবং গোজ্ঞান। 
যিনি ইহাদের প্রবিভাগজ্ঞ তিনিই সর্বববিৎ ( উচ্চারিত সমস্ত শব্দের অর্থের জ্ঞাঁতা )। 

সমস্ত পদেই (ট) বাক্য শক্তি আছে। (শুদ্ধ) 'বৃক্ষ' বলিলে “আছে' ইহা বুঝায়; ( কেননা ) 
পদার্থে কখনও সতার বাভিচার (অন্যথা) হয় ন| (অর্থাৎ অসতের বিদ্বমানতা৷ থাকে না)। 
সেইরূপ সাধনহীন (কারক বুঝায় ন।৷ এরূপ ) ক্রিয়াও নাই, যেমন পচতি” বলিলে কারক সফল 
সামান্তত অনুমিত হইলেও অন্য-ব্যাবৃত্ত করিয়া বলিতে হইলে কারক সকলের অন্থবাদ বা পুনঃ কথন 
আবশ্যক হয় অর্থাৎ অন্যকারকব্যাবৃত্ত, তদন্বয়ী “কর্তা চৈত্র, করণ অগ্নি, কর্ম তও্ুল'__এই বিশেষ 
কারক সকল বক্তব্য হয়। আর বাক্যের অর্থেও পদরচন!। দেখা যার যথা, “যেছন্দ অধ্যয়ন করে? 
এই বাক্যের অর্থে “শ্রোত্রি” পদ ; প্রাণ ধারণ করে” এই বাক্যের অর্থে “জীবতি” পদ্দ। যেহেতু 
বাক্যার্থ, পদের অর্থের দ্বারাও অভিব্যক্ত হয়, সেকারণ পদ ক্রিয়াবাচক কি কারক-বাঁচক তাহা 
প্রবিভাগ করিয়! ব্যাখ্যের । অর্থাৎ অপর উপযুক্ত পদের সহিত যোগ করিয়। বাঁক্যরূপে বিশদ 
করত বলা আবশ্তক। তাহা না করিলে "ভবতি' (-আছে, পৃজ্যে ) “অর্থ (-ঘোটক, গিয়াছিলে ) 
“অজাপর়* (-ছাগী-ছুগ্ধ, জয় করাইয়াছিলে ) এই সকল স্থলে বহ্বর্থযুক্ত পদ একাকী প্রযুক্ত হইলে 
( ভিন্ার্থবাচক পদের নামসাদৃশ্তহেতু ) সেই শব্দসকল নিশ্চধরূপে জ্ঞাত ন| হওয়াতে তাহার! ক্রিয়া 
অথবা কারক, ইহার মধ্যে কি ভাবে ব্যাখ্যাত হইবে? 

সেই শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের প্রবিভাগ যথা_(5) “প্রাসাদ শ্বেত দেখাইতেছে” (হ্থেততে প্রাসাদঃ) 
ইহা ক্রিয়ার্থ শব, আর “শ্বেত প্রাসাদ' ইহা কারকার্থ শব্দ। অর্থ ক্রিয়াকারকাত্মক ; প্রত্যয়ও 
সেইরপ॥; কেননা “সে-ই এই” এইরূপ অভিসন্বন্ধহেতু সন্কেতের দ্বার! একাকার প্রত্যর সিদ্ধ হয়। 
যাহা শ্বেত অর্থ তাহাই পদ ও তাহা প্রত্যয়ের আলম্বনীভূত। আর তাহা! ( অর্থ) নিজের অবস্থায় 

? 
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দ্বারা বিক্রিয়মাণ হওয়াহেতু শব্দের সহগত ( সমানাধার ) ব! প্রত্যয়ের সহগত নহে। এইন্নপে 
শব্দ এবং প্রত্যয়ও পরস্পরের সহগত নহে। শব্ধ ভিন্ন, অর্থ ভিন্ন ও প্রত্যয় ভিন্ন, এইরূপ বিভাগ । 
তাহাদের এই প্রবিভাগে সংযম করিলে যোগীদের সর্ববভূতের উচ্চারিত শবে অর্থজ্ঞানি সিদ্ধ হয় । 

টীকা। ১৭। (১) শব্ব-্উচ্চারিত শব্ধ। অর্থ-সেই শব্দের বিষয়। প্রত্যয়--অর্থের 
মনোগত স্বরূপ বা বক্তার মনোভাব এবং শব্ধ শুনিয়া শ্রোতার অর্থজ্ঞানরূপ মনোভাব। তাহাদের 
( শব্দার্থ প্রত্যয়ের ) পরম্পর অধ্যাম বা একের উপর অন্তের আরোপ অর্থাৎ এককে অন্ত মনে কর! । 
সেই অধ্যাস হইতে তাহাদের সাক্কর্ধ্য হয়, অর্থাৎ যাহ! শব্ধ তাহাই যেন অর্থ ও তাহাই যেন জ্ঞান, 
এই রূপ একত্ববুদ্ধি হয়। কিন্তু বস্তত তাঁহারা অতিশর ভিন্ন পদার্থ। গো-শব্দ বক্তার বাগি্দিয়ে 
থাকে, গো-অর্থ গোঁশালায় বা গোঁচরে থাকে; আর গো-জ্ঞান শ্রোতার মনে থাঁকে। এইরূপ 
বিভাগ ভানিরা যোগী কেবল শব, কেবল অর্থ ও কেবল প্রত্যনকে পৃথগ, রূপে ভাবনা করিতে 
শিখেন। তখন শব্দে মন দিলে শব্দমাত্র নির্ভাসিত হইবে; অর্থে অথব! প্রত্যয়মাত্রে মন দিলে 
তাহারাই নির্ভাসিত হইবে। এইরূপ ভাবনায় কুশল যোগী কোন 'অজ্জাতার্থক শব্দ শুনিলে সেই 
শব্খমাত্রে সংযম করিয়! তহ্চ্চারকের বাগযন্ত্রে উপনীত হন। তথা উপনীত জ্ঞানশক্তি বাঁগযন্ধের 
প্রয়োজক যে উচ্চারকের মন, তাহাতে উপনীত হন। অনন্তর যে অর্থে সেই মন, সেই বাক্য 
উচ্চারণ করিয়াছে যোগীর সেই অর্থের জ্ঞান হয়। 

১৭। (২) এই প্রসঙ্গে ভাস্তকার সাংখ্যসশ্মত শব্দার্থ তত্ব বিবৃত করিয়াছেন। ইহা অতীব 
সারবৎ ও যুক্তিযুক্ত । ইহ বিভাগ করির! বুঝান যাইতেছে । 

(ক) বাগিন্দ্িয়ের দ্বার কেবল ক, খ, ইত্যাদি বর্ণের উচ্চারণ হয়। বর্ণ অর্থে উচ্চার্ধ্য 
শব্দের মৌলিক বিভাগ । মন্ুষ্যের বাহ! সাধারণ ভাষ তাহা ক, খ আদি বর্ণের এক একটির 
দার ব৷ একাধিকের সংযোগের দ্বারা নিপ্ন্ন হয়। তত্যতীত ক্রন্দনাদির শব্দেরও উপযুক্ত বর্ণ- 
বিভাগ হইতে পারে । মনে কর শাঁকটিকের! অশ্বাদি থামাইবার সময় যে চুম্বনবৎ শব্ধ করে, তাহার 
বর্ণের একপ্রকার অক্ষর কর! গেল; সেই লিখিত অক্ষর দেখিয়া জ্ঞাত-সঞ্চেত ব্যক্তি উপধুক্ত 
সঙ্কেত অনুসারে দীর্ঘ ব৷ হৃস্ব করিয় এ শব্ধ উচ্চারণ করিতে পারিবে। সাধারণ “ক” আদি 
বর্ণের দ্বারা উহ! উচ্চারিত হয় না। সর্বপ্রাণীর শব্দেরই এরূপ বর্ণ আছে। রূপের সপ্ত প্রকার 
মৌলিক বর্ণের যোগে যেমন সমস্ত রং হয়, সেইরূপ কয়েকটা বর্ণের দ্বারা সমস্ত প্রকার বাক্য 
উচ্চারিত হইতে পারে। 

(খ)ট কর্ণ কেবল ধ্বনি (5০970) গ্রহণ করে, তাহা অর্থ গ্রহণ করিতে পারে ন|। বর্ণের 
ধ্বনি কর্ণ গ্রহণ করে। বর্ণ যেমন ক্রমে ক্রমে উচ্চারিত হদ্ন ( একসঙ্গে দুই বর্ণ উচ্চারিত হইতে 
পারে ন! ) কর্ণও সেইরূপ ক্রমশ এক এক বর্ণের ধ্বনি শুনিয়৷ থাঁকে। 

(গ) পদ বর্ণসমষ্টি। বর্ণ সকল একদ| উচ্চারিত হইতে পারে না বলিয়! পদ একদা থাকে 
না। পদোচ্চারণে পদের বর্ণ সকল উঠিতে ও লয় পাইতে থাঁকে। সুতরাং পদের একত্ব কর্ণের 
দ্বারা হয় না, কিন্তু মনের দ্বার! হয়। পূর্ববীপর সমস্ত বর্ণের সংস্কার হইতে ম্মরণপুর্ববক একত্বুদ্ধি 
করাই পদন্বরূপ হইলশ একবর্ণিক পদে ইহার অবশ্ঠ প্রয়োজন নাই। 

(ঘ) বর্ণ সকল পদের উপাদান কিন্ত প্রত্যেকে অপদ ৷ বর্ণ সকলের বহু বহু প্রকার সংযোগ 
হইতে পারে বলিয়। পদ যেন অসংখ্য। 

(উ) বর্ণ সকল পদরূপে ব|৷ একক সর্ববাতিধাঁন-সমর্থ। অর্থাৎ তাহারা সমস্ত পদার্থের বাচক 
হইতে পাঁরে। সঙ্কেতের দ্বারা যে কোন পদকে যে কোন অর্থের বাঁচক করা যাইতে পারে। 
কতকগুলি বর্কে কোন বিশেষ ক্রমে স্থাপিত করিয়! এবং কোন বিশেষ অর্থে সঙ্কেত কিয়! পদ 
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নির্শিতি হয়। যেমন গৌঃ এক পদ, ইহাতে গ, ও এবং £, এই তিন বর্ণ; গ'র পর “ও 
এবং ওকারের পর বিসর্গ, এইরপ ক্রমে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে ; এবং “গোকু প্রাণী' এইরূপ অর্থে 
সন্কেতীরুত হইয়াছে । তাহাতে গো পদ জ্ঞাতপক্কেত ব্যক্তির নিকট প্রাঁণিবিশেষরপ অর্থকে 
গ্রচ্তোতিত করে। 

(চ) যদিচ, পদ প্রায়শঃ অনেক বর্ণের দ্বার নির্শিত, তথাপি সেই অনেক বর্ণ একদা বর্ত- 
মান থাকে না; কিন্তু পর পর উচ্চারিত হয়। লীন ও উদ্দিত দ্রব্যের বাস্তব সমাহার হয় 
ন| সুতরাং পদ প্ররুত প্রস্তাবে মনোভাব মাত্র। মনে মনে সেই ধ্বনিক্রমসকলকে উপসংহৃত 
বা এক করা যাঁয়। আর পদ সেই একীভূত-বুদ্ধি-নির্ভাস্ত পদার্থমাত্র হইল। মনে মনে বর্ণ 
সকলকে এক করিয়া একপদরূপে স্থাপন করার নাম অনুসংহাঁর বা উপসংহার বুদ্ধি। তাঁদৃশ, 
ুদ্ধিনির্মিত পদের দ্বারাই অর্থের সঙ্কেত কর হয়। ৃ 

(ছ) উচ্চাধ্যমাণ পদসকল লীয়মান ও উদীধমান বর্ণরূপ অবয়ব-স্বরূপ বটে, কিস্তু একবুদ্ধি- 
নিগ্রাহ যে মানস পদ সকল, তাহারা সেরূপ নহে। কারণ তাহারা একবুদ্ধির বিষয়। বুদ্ধির 
অনুভূয়মান বিষয় বর্তমানই হয়, লীন হয় না। যাহা জ্ঞামমান ন| হয়, কিন্ত অব্যক্তভাবে থাকে 
তাহাই লীন দ্রব্য। অতএব মানস পদ একভাঁবন্ববপ। অগ্ুভবও হয় যে মনে মনে 
পদকে আমরা একপ্রযত্বে উদিত করি। আর তাহা এক, বর্তমান, ভাবস্বরূপ বলিয়া তাহার 
উদ্দীরমান ও লীয়মান অবয়ব নাই, সুতরাং তাহা অভাগ ও অক্রম। বর্ণসমাহাররূপ উচ্চারিত 
পদ সভাগ ও সক্রম বলিঘা বুদ্ধি-নির্মিত পদ অবর্ণম্বরূপ। বুদ্ধির দ্বারা তাহা কিরূপে নির্মিত 
হয় ?__বর্ণক্রম-শববণকাঁলে এক একটি বর্ণের জ্ঞান হয়; জ্ঞান হইলে সংস্কার হয়, সংস্কার 
হইতে স্ৃতি হয। ক্রমশঃ শ্রয়মাণ বর্ণসকলের এইরূপে পর পর জ্ঞান ও তজ্জনিত সংস্কার হয়। 
শেষ বর্ণের সংস্কার হইলে, সেই সমস্ত সংস্কার স্থৃতির দ্বারা একপ্রযত্বে উপস্থাপিত করিয়া একটি 
বৌদ্ধপদ নির্মিত হয়। 

(জ) যদিও বু্ধিস্থ পদ অবর্ণ, তথাপি তাহা ব্যক্ত করিতে হইলে উক্ত শ্রবণজ্ঞানের সংস্কার- 
পূর্বক তাঁহ| বর্ণের দ্বার! ভাঁষণ করিতে হয়। মাঁনুষপ্ররৃতি স্বকীয় বাঁগব্যবহারের বাঁসনাযুক্ত। 
মনুয্জাতিতে বাক্যের উৎকর্ষ এক বিশেবত্ব। বাঁসনা অনাদি বলিয়া! বাঁগব্যবহারের বাঁসনাও 

অনাদি। মানব শিশু উপযোগী সংস্কারহেত সহজত বাগ-ব্যবহার শিক্ষা করে। শ্রব্ণপূর্বকই 
মূলত শিক্ষা! হয়। শিশু যেমন পদ জানিতে থাকে তেমনি পদের অর্থসঙ্কেতও জানিতে থাকে। 
যদিও পদ, অর্থ ও প্রত্যয় পৃথক্ তথাপি তাহ! ইতরেতরাধযাসের দ্বারা অভিন্নবদ্ ভাবে আমর! 
ব্যবহার করি। আর সেইরূপ ব্যবহারের বাঁসনা আছে বলিয়া শিক্ষাকালে সহজত সেইবপ 
শব্ার্থপ্রত্যমকে অভিন্নবৎ মনে করিরাই শিক্ষা করি। শিক্ষা করি- সম্প্রতিপত্তির দ্বারা । 
সম্প্রতিপত্তি অর্থে বৃদ্ধসংবাঁদ; অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধদের নিকটেই প্রথমতঃ প্ররূপ সন্ধীর্ণ বাক্ শিক্ষা করি ও 
পরে শবাার্থপ্রত্যয়কে সন্থীর্ণরূপে ব্যবহার করি। 

(ঝ) পদ সকলের গ্রবিভাগ ব| অর্থভেদ-ব্যবস্থ। অবশ্য সঙ্কেতের দ্বার সিদ্ধ হয়। “এতগুলি 
বর্ণের বারা এই পদ করিলাম এবং এই অর্থ সঙ্কেত করিলাম” এইরূপে কোন ব্যক্তির ঘার। পদ 
ও অর্থের সঙ্কেত কৃত হয়। চন্দ্র, মহতাব, 100 প্রভৃতি শব্দ, কে রচন। করিয়াছে ও 
তাহাদের অর্থ-সঞ্কেত কে করিয়াছে তাহ| না জাঁনিলেও কোন ব্যক্তি তাহা যে করিয়াছে, 
তাহা নিশ্চয় । 

(ঞ) পদ ও অর্থের অধ্যাস-্থৃতিই সন্কেত। «এই প্রাণিট। গো” “গে! এ প্রানীটা' এইরূপ, 
ইভরেতর অধ্যাসের স্বৃতিই সন্কেত। ই 



হ২৮ পাতঞজল দর্শন। 

অতএব পদ, পদার্থ ও স্থতি বা! প্রত্যয় ইতরেতরে অধ্যন্ত হওয়াতে সন্কীর্ণ বা অবিবেক্কব্য হয় । 
যোগী তাহাদের প্রবিভাগজ্ঞ হইলে বা৷ সমাধির দ্বার| অসংকীর্ণ এক একটিকে সাক্ষাৎ জানিলে, 
নিধিতর্কা প্রজ্ঞার ছারা সর্ব পদের অর্থ জানিতে পারেন। 

(উ) বাক্য অর্থে ক্রিয়াপদযুক্ত বিশেধ্য পদ। বাক্য-শক্তি অর্থে বাক্যের দ্বারা যে অর্থ 
বুধায় তাহা বুঝাইবার শরক্তি। “ঘট' একটি পদ; “ঘট আছে” ইহা একটি বাক্য, ঘট লাল 
( অর্থাৎ ঘট হর লাল ) ইহাঁও বাক্য । বাক্য-0190951090 ; পদ (5110 | 

সমস্ত পদেই বাক্য-শক্তি আছে; অর্থাৎ একটি পদ বলিলে তাহাতে কিছু না কিছু, অন্ততঃ 
“সত্তা ব। "আছে এইরূপ ক্্রিয়ীবুক্ত, বাঁক্য-বৃত্তি থাকে । বৃক্ষ বলিলে বুক্ধ “আছে” “ছিল' বা 
“থাকিবে” এইরূপ সত্বক্রিয়। উহা থাকিবে। কারণ সত্ব সর্বব পদার্থে অব্যভিচারী। নাই” অর্থে 
অন্থত্র বা অন্তরূপে আছে । তবে “খপুষ্প' বলিলেও কি আছে বুঝাইবে? হ, তাহা! বুঝাইবে। 
এখানে "ও আছে, 'পু্পঃও আছে এবং “খপুষ্প' পদের একটি অর্থ আছে, তাহা বাহিরে না 

থাকিতে পারে, বিস্ত মনে আছে। এইরূপে ভাঁবার্থ বা অভাঁবার্থ সমস্ত বিশেষ্য পদের 

সত্-ক্রিয়-যৌগরূপ বাক্য-বৃত্তি আছে। 
ক্রিয়াপদেরও বাঁক্য-বৃত্তি থাকে৷ তত্িষয়ে "পচতি' পদের উদাহরণ দিয়া ভাষ্যকার বুঝাইয়াছেন। 

'পঁচতি” বলিতে "পাক করিতেছে” এই বাক্যার্থ বুঝার। অতএব ক্রিয়াতেও বাক্যার্থ বুঝাইবার 
শক্তি থাকে। আঁর বে সব পদ বাক্যার্থ বুঝাইবার জন্য রচিত হয়, তাহাতেও বাঁক্য-শক্তি থাকি- 
বেই, ধেমন 'শ্রোত্রি% আদি। 

অনেকার্থনাঁচক যে সব শব্দ আছে ( যেমন ভবতি ), তাঁহার! একক প্রযুক্ত হইলে সাধারণ প্রজ্ঞায় 
তাহার অর্থজ্ঞান হয় না, কিন্ত বৌগজ প্রজ্ঞায় হয়। 

(ঠ) শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের ভেদ উদাহরণ দিয়া বুঝাইতেছেন। “স্বেততে প্রাসাদ: ও 
শ্বেত; প্রাসাদ: এই এই স্থলে শ্বেততে শব্দ ক্রিমার্থ অর্থাৎ সাঁধারূপ অর্থবুক্ত ; আর শ্বেতঃ এই 
শব্ধ কারকার্থ বা সিদ্ধরূপ অর্থযুক্ত। কিন্তু & দুই শব্দের যাহা! অর্থ, তাহ! ক্রিয়ার্থ এবং কারকার্থ। 

কারণ, একই শ্বেততাকে (সাদা রংকে ) ক্রিয়া ও কাঁরক উভয়ই কর! যাইতে পারে। প্রত্যয়ও 
ক্রিয়া-কারকার্থ। কারণ "এই গরু" এইরূপ জ্ঞান এবং গো-প্রাণী-রূপ বিষয়, সঙ্কেতের দ্বারা 
অভিসম্বদ্ধ হওয়া-হেতু একাকার হয়। এইরূপ ক্রিয়ার্থ অথব! কারকার্থ "শব হইতে, ক্রিয়া- 
কাঁরকার্থ অর্থ ও তাদৃশ প্রত্যয়ের ভেদ সিন্ধ হইল। অর্থাৎ, শব্দ কেবল ক্রিয়ার্থ ব! কারকার্থ হয়; 
কিন্তু অর্থ (গবাদি ) ও জ্ঞান ক্রিয়া এবং কারক একদ| উতয়ার্ক হয়। পরঞ্চ অর্থ, শব্ের এবং 

জ্ঞানের আলম্বনন্বরূপ, তাহা আপনার অবস্থার বিকাঁরে বিকার প্রাপ্ত হয়; সুতরাং তাহা শব বা 
জ্ঞান ইহাদের কাহারও অন্তর্গত নহে। অতএব শব্দ ও প্রত্যয় হইতে অর্থ ভিন্ন । ফলে গো-শব্দ থাকে 
কে, গোপ্রাণী এই অর্থ থাকে গোয়ীপাদিতে, আর গোপ্রত্যয় থাকে মনে $ অতএব তাহারা পৃথক্। 

এইরূপ ভাঁষ্যকীর শব্দ, অর্থ ও প্রত্যধের শ্বরূপ, সম্বন্ধ ও তেদ যুক্তির দ্বারা স্থাপন করিয়া 
ঘমফল বলিয়াছেন /. বৌদ্ধ অর্থাৎ বুদ্ধিনির্মিত পদকে ক্ফোট বলে। কেহ কেহ ক্ফোটের সত্তা 

স্বীকার করেন না। ন্ার়মতে উচ্চাধ্যমাণ বর্ণলকলের (পদাঙ্গের ) সংস্কার হইতে অর্থজ্ঞান রয়। 
তাষ্যকারও সংস্কার হইতে ক্ফোটি হয় বলিয়াছেন। বর্ণসংস্কার চিত্তে ক্রমশ উঠিতে পারে, কিন্তু 
সেই ক্রমের অক্ষ্যতাহেতু তাহা৷ একম্বরূপে আমর! ব্যবহার করি; সুতরাং বৌদ্ধ পদ এক-্বরূপ 
প্রত্যয়, অতএব তাহা ক্রমিক বর্ণধারা ( উচ্চাধ্যমীণ পদ ) হইতে পৃথক্ হইল। 

ভাব্যকাঁরের অভিপ্রায় শব ও অর্থের সক্কেত কোন এক সময়ে কর! হইয়াছে | তস্াস্তরে 
( মীমাংসকমতে ) কতকগুলি শব্ষকে আজানিক ( অনাদি-অর্থ-সনবন্ধ-যক্ত ) স্বীকার কর! হয়। কিন্ত 



বিভৃতিপাঁদ। ১৮ সুত্র। ২২৯ 

তাঁহার প্রমাণ নাই। যখন এই পৃথিবী সাদি, মনুয্যের বাঁদ-কালও সাদি, তখন মন্য্যের ভাধা যে 

অনাদি, তাহ। বল| যুক্ত নহে। তবে জাতিম্মর পুরুধদের দ্বার! পূর্ব সর্গের কোন কোন শব্ধ 

এ সর্গে প্রচারিত হইয়াছে তাহা অশ্মস্মতে অন্বীরূত নহে। 
সো আপার 

সংস্কার-সাক্ষাৎ-করণাৎ পূর্বকজীতিজ্ঞানম্ ॥ ১৮ ॥ 

ভাম্তম। ছয়ে খবমী সংস্কারাঃ স্বৃতিক্লেশহেতবো বাঁসনারূপাঃ, বিপাঁকহেতবে৷ ধর্্াধর্্মরূপাঃ, 

তে পূর্বভবাভিসংস্কতাঃ পরিণাম-চেষ্টা-নিরোধ-শক্তি-জীব্ন-ধরশাবদপরিযৃ্টাশ্চিতধর্মাঃ। তেষু সংঘমঃ 

সংস্কারসাক্ষাৎক্রিয়ামৈ সমর্থ, ন চ দেশকাল-নিমিতান্থৃতবৈরধিন! তেষামন্তি সাক্ষাকরণম্, তদিখং 

স্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ববজাতি-জ্ঞানমুৎপগ্ভতে যোগিনঃ।  পরজ্রাপ্যেবমেব সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ 

পরজাতিসংবেদনম্। অ্রেদমাখ্যানং অব়তে, তগবতো জৈগীষব্যন্ত সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ দশন্ 

মহাসর্গেষু জন্মপরিণীমক্রমমন্তুপ্ততে| বিবেকজং ভ্তানং প্রাহরভবৎ, অথ তগবানাবট্য স্তমুধ্রস্তমুবাচ, 

দন মহাসগে্ষু ভব্যত্বাদনভিভূতবুদধিসত্েন ত্তা নরকতির্ধ্যগগর্ভসভ্ভবং ছুঃখং সংপগ্ততা দেবমনুযের, 

পুনঃ পুনরুৎপগ্যমানেন সুখছুঃখয়োঃ কিমধিকমুপলন্বমিতি। ভগবস্তমাবট্যং জৈগীষব্য উবাচ, দশসু 

মহাসর্গে্ু তব্যত্বাদনভিভূতবুদ্ধিসতেন ময়া নরকতি্াগতবং ছুঃখং সংপগ্ঠতা দেবমনুযেযু পুনঃ পুনরুৎ 

পগ্মানেন যৎ কিঞিননভৃতং তৎ সর্বং ছুখমেব প্রত্যবৈমি। ভগবানাবট্য উবাচ, যদিদমাযুক্সতঃ 

প্রধানবশিত্মনুতমং চ সম্তোঁষস্থখং কিমিদমপি ছুখপক্ষে নিক্গিপ্তমিতি। তগবান্ জৈগীষবা 

উবাচ বিষযস্থখাপেক্গৈবেদমনতত্রমং সন্তোবস্থমুক্তং, কৈবল্যাপেক্ষয়া ছঃখমেব। বুদ্ধিসবৃন্তায়ং 

র্বন্লিখণ, ব্রিগুণশ্চ প্রতায়ো হপক্ষেস্ত্ত ইতি। দুঃখস্বরূপ স্ৃষণাতন্ঃ, তৃষ্ণাহ্ঃখসন্তাপাঁপগমাত্ত, 

প্রসনরমবাধং সর্বানুকলং সুখমিদমুক্তমিতি ॥ ১৮। 
১৮। সংস্কার-সাক্ষাৎকার করিলে পূর্ব্ধ জন্মের জ্ঞান হয় ॥ (১) ্ থ 

ভাষ্যানুবাদ-_এই (ুত্রোক্ত ) সংস্কার সকল দ্বিবিধ, স্থৃতিক্েশহেতু বাসনারূপ এবং বিপাঁক- 

হেতু ধর্্ীধর্মরূপ (২)। তাহার! পূর্ব জন্মসমূহে নিপাদিত হয়। আর পরিণীম, চেষ্টা, নিরোধ, 

শক্তি ও ভীবন এই সকল ধর্মের স্যার তাহারা অপরিদৃষ্ট চিত্তধর্্ম। সংস্কারে সংযম করিলে সংস্কারের 

সাক্ষাৎকার হয়, আর (সেই সংস্কারের সমব্থীর) দেশ, কাল ও নিমিত্তের সাক্ষাৎকার ব্যতীত 

সংস্কারের সাক্ষাৎকাঁর হইতে পারে না, তজ্জন্ সংস্কারসাক্ষাথকরণের দ্বারা বৌগীদের ূর্বজাতির জ্ঞান 

উৎপন্ন হয়। অপর ব্যক্তিরও এইরূপে সংস্কার সাক্ষাৎকার করিবে তাঁহার পূর্বজাতির জ্ঞান হয়। 

এ ব্ষিয়ে এই আখ্যান শ্রব্ণ করা যার। ভগবান্ জৈগীষব্যের সংস্কারসাক্ষাৎকার হইতে দশ মহাসর্গের 

সমস্ত জন্মপরিণামক্রম জ্রানগৌচর হইয়া, পরে বিবেকজ জ্ঞান প্রাহভূত হইয়াছিল। অনন্তর তন্ধর 

( নিক্ধীণকাঁযাশ্রিত ) ভগবাঁন্ আটা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন তবাত্বহেতু (সত্বোৎকর্ষহেতু ) অনিভভভূত- 

ুদ্ধিসত্্সম্পন্ন আপনি, দশ মহাসর্ণে নরক-তিধ্যক্-জন্ম সম্ভব ছুঃখ উপতোগ করিয়া এবং দেব ও 

নৃয্যযোনিতে পুনঃ পুনঃ উৎপদ্থমান হইয়া (অর্থাৎ ততসস্তব নখ অনুভব করিয়া), স্থখ ও দুঃখের 

মধ্যে কি অধিক উপলন্ধি করিয়াছেন” তগবান্ আবট্যকে ভগবান্ জৈগীষব্য বলিয়াছিলেন--“ভব্যস্ব- 

হেতু অনভিভূতবুদ্ধি্যুক্ত আমি, দশ মহার্গে নরকতিধ্যক্ জগ্মের দুঃখ অগতব করিয়। এবং দেব 

মনুম্যযোনিতে পুনঃ পুনঃ উৎপদ্যমান হইয়া! যাহা কিছু অন্থভব করিয়াছি তীহ। সমস্তই দুঃখ বলিয়৷ বোধ 
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করি।” ভগবান্ আবট্য বলিয়াছিলেন, “আয়ুদ্মন! আপনার যে এই প্রধানবশিত্স্থখ ও অন্থতম 
সন্তোষস্থখ তাহাও কি আপনি ছঃখের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন?” ভগবান্ জৈগীষব্য বলিয়াছিলেন 
“বিষয়-স্থখাপেক্ষাই সন্তোস্ুখ অন্ুত্বম বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কৈবন্যাপেক্ষ! তাহা ছুঃখ মাত্র । বুদ্ধি- 
সত্বের এই ধর্ম ( সস্তোধরূপ ) ব্রিগুণ, আর ত্রিগুণপ্রত্যয়মাত্রই হেয়পক্ষে গ্তস্ত হইয়াছে । তৃষগ- 
রজ্জুই ছুঃখস্বরপ। তৃষ্ণা-ঢুঃখসস্তাপ অপগত হইলে প্রসন্ন, অবাধ, সর্ধান্থকূল সখ বলিয়া ইহা 
( সস্তোষ-সুখ ) উক্ত হইয়াছে ॥” (৩) 

টাক1। ১৮। (১) সংস্কারসাক্ষাৎকাঁর অর্থে সংস্কারের স্থৃতি ঝ| শ্মরণ ভ্ঞান। সংস্কারের সাক্ষাৎকার 
হইলে যে পূর্ব জন্মের জ্ঞান হইবে তাহা স্পষ্ট । পূর্ব পূর্বব জন্মেই সংস্কার সঞ্চিত হয়, সুতরাং সংস্কার- 
মাত্রতেই যদি সমাঁধিবলে জ্ঞাঁনশক্তিকে পুর্তীকৃত করা যা, তবে সংস্কারকে সম্যক্ ( বিশেষযুক্তভাঁবে 
বিজ্ঞাত হওয়! যাইবে। তাহাতে কোথায়, কোন্ ভন্মে, কিরূপে, কখন সেই সংস্কার সঞ্চিত 
হইয়াছে তাহাও ম্থৃতিগোচর হুইবে। 

১৮। (২) সংস্কারের বিষয় পূর্বের ব্যাখ্যাত হইয়াছে (২1১২ স্বত্রের টিপনন দ্রষ্টব্য )। সংস্কার 
পরিণামাদির স্াঁয় অপরিদৃষ্ট চিত্তধর্্ম। ধিন্ম্ঠ স্থলে কন্্ এরূপ পাঠীন্তর আছে, কর্ম অর্থে 
কর্মীশর । সংস্কার সাক্ষ।ংকার করিতে হইলে আত্মগত কোন সংস্কার তাঁবন! করিতে হয়। প্রবল 

সংস্কার থাকিলে তাহার ফল প্রন্ফুট হয। অতএব কোন প্রবল প্রবৃত্তিকে বা করণশক্তিকে ধারণ! 
করিয়! তাহাতে সমাহিত হইলে (তাহা বিশদতম উপলক্ষণ-স্বরূপ হইয়| সেই সংস্কারের যে ম্মরণজ্ঞান 
হয়, তাহাই সংস্কার সাক্ষাৎকার ঝ| পূর্ব জাতির ন্মরণজ্ঞান ) সংস্কারের সাক্ষীৎকার হয়। মানবের 
পক্ষে মানবের জাতিগত বিশেষ গুণ সকলই স্থৃতিফল বাঁদনারূপ সংস্কার । মানবীর আকার, ইন্দ্রিয়, 
মন গ্রভূতির বিশেষত্ব ধারণা করিয়! সমাহিত হইলে সেই বাঁপনারূপ ছাঁচ, কি হেতুবশত স্মরণারঢ 
হইয়। বর্তমান মানব জন্মের ধর্মীধন্্ম ধারণ করিপাছে, তাহার জ্ঞান হয়। পূর্বের ব্যাখ্যাত হইয়াছে 
যে বাসন! ছধচসরূপ, আর ধর্মাধন্্ম দ্রবীভূত-ধাতু-সরূপ। 

১৮। (৩) ভাষ্যকার মহাঁযোগী জৈগীষব্য ও আবট্যের সংবাঁদ উদ্ধৃত করিয়া এ বিষের ব্যাখ্য। 
করিয়াছেন। মহাভারতে ভগবান্ জৈগীষব্যের যোগসিদ্ধিবিয়ক আখ্যান ২৩ স্থলে আছে, 
কিন্তু আবট্য-জৈগীষব্য সংবাদ কোন প্রচলিত গ্রন্থে নাই। “শারতে' শব্দ থাকাতে উহ! কোন 
কাললুপ্ত শ্রতির শাখায় ছিল বলিয়া বোধ হর। এ আখ্যানের রচনাপ্রণালী অতি প্রাচীন । 
প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থে এরূপ রচনী প্রণালী অন্থুকৃত হইয়াছে। 

প্রসন্ন- বৈষয়িক টুঃখের দ্বারা অস্পৃষ্ট । অবাধ- কোন বাধার দ্বারা বাহা৷ ভগ্ন হয় না। ভিক্ষু 
বলেন “যাবৎবুদ্িস্থাঁ়ী অক্ষয়” । সর্ববান্নকূল-পকলেরই প্রির বা সর্বাবস্থায় 'অন্ুকূলরূপে স্থিত । 

প্রত্যয়স্ত পরচিতজ্ঞানম্ ॥ ১৯ ॥ 
ভাষ্যম্। প্রত্যয়ে সবমাত প্রতায়ন্ত সাক্ষাংকরণাৎ ততঃ পরচিত্তজ্ঞানম্ ॥ ১৯ ॥ 
১৯। প্রত্যয়মাত্রে সংযম অভ্যাস করিলে পরচিত্তের জ্ঞান হয় ॥ নু 

টিরনালা সর সংযম করিয়া প্রত্যয় সাক্ষাৎ করিলে তাহা হইতে পরচিত্তজ্ঞান 
হয়। (১ 
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টীকা। ১৯। (১) এস্থলে প্রতায় শৰের অর্থ বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে স্বচিত্ত, অন্য সকলের 
মতে পরচিত্ত। পরচিত্ত কিরূপে সাক্ষাৎ করিতে হইবে তথিষয়ে ভোজরাজ্জ বলেন "মুখরাগা- 
দিনা” । বস্তত প্রত্যর় এন্থলে ত্ব-পর উতয়প্রকার প্রত্যয়। নিজের কোন এক প্রত্যন্ন বিবিক্ত 
করিয়! সাক্ষাৎকার করিতে ন! পাঁরিলে পরের প্রত্যয় কিরূপে সাক্ষাৎ করা যাইবে? প্রথমে 
নিজের প্রত্যয় জানি পরপ্রত্যয় গ্রহণ করার জন্য স্বচিত্তকে শৃন্যবৎ করিয়৷ পরপ্রত্যয়ের গ্রহণে" 
পযোগী করতঃ পরের প্রত্যয় জ্ঞেয়। 

পরচিত্বজ্ঞ ব্যক্তি অনেক দেখ! যাঁ়। তাহার! যোগের দ্বারা দিন্ধ নহে, কিন্তু জন্মসিদ্ধ। 
যাহার চিত্ত জানিতে হইবে তাঁহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিজের চিত্তকে শৃন্ঠবং করিলে তাহাতে যে 
ভাব উঠে তাহাই পরচিত্তের ভাব, এইরূপে সাধারণ পরচিত্তজ্ঞ ব্যক্তিরা পরের মনোভাব জানির! 
থাকে ; কিন্তু তাহার! বলিতে পারে না! কিরূপে তাহার্দের মনে পরের মনোভাব আসে। তবে 
বুঝিতে পারে যে ইহা পরের মনোভাঁব। বিন! আঁ়াসেই কাহীরও কাহারও পরচিত্তের জ্ঞান হয়। 
মনে মনে কোন কথা ভাবিলে বা কোন রূপরসাদি চিন্তা করিলে বা কোন পূর্বান্ভৃত এবং বিশ্ৃত 
ভাঁবও পরচিত্তজ্ঞ ব্যক্তি যেন সহজত সময়ে সময়ে জানিতে পারে। 

নচ তত সালম্বনং তশ্ত। বিষয়ীভূতত্বাৎ ॥ ২* ॥ 
ভাষ্যম্। রক্তং প্রত্যয়ং জানাতি, অমু্িন্নালম্বনে রক্তমিতি ন জানাতি, পরপ্রত্যয়স্ 

যদালম্বনং তদ্ যোগিচিত্তেন ন আলম্বনীকৃতং, পরপ্রত্যয়মাত্রস্ত যোগিচিত্তস্ত আলম্বনীভৃত- 
মিতি ॥২০ ॥ 

২০। তাহার (পরচিত্তের) আলম্বনের সহিত জ্ঞান হয় না, যেহেতু (তাহার আলম্বন 
যোগিচিত্তের ) অবিষয়ীভূত ॥ সু 

ভাষ্যানুবাদ-_ পূর্বস্থত্রোক্ত সংযমে যোগী) রাগযুক্ত প্রত্যয় জাঁনিতে পারেন, কিন্ত 
অমুক বিষয়ে রাগযুক্ত ইহা! জানিতে পারেন না । (যেহেতু ) পরচিত্তের যাহা! আলম্বন (বিষয়) 
তাহ! যোগিচিত্তের দ্বারা আলম্বনীকৃত হুয় নাই, কেবল পরপ্রত্যরমাত্রই যোগিচিত্তের আলম্বনীভৃত 
হয়। (১) 

টাকা । ২০। (১) প্রত্যরসাক্ষাৎকারের দ্বার।৷ রাগ, দ্বেষ ও অভিনিব্শেরপ অবস্থাবৃত্তির 
আলম্বনের জ্ঞান হয় ন, কারণ উহাঁরা অনেকট। আলগ্ননিরপেক্ষ চিত্তীবস্থ! | ব্যাপ্ত দেখিয়৷ ভয় 
হইলে ভয়ভাবে বাঁঘ থাকে না। রূপজ জ্ঞানেই বাঁঘ থাকে। অতএব অবস্থাবৃত্তির আঁলম্বন 
জানিতে হইলে পুনশ্চ প্রণিধাঁন করিয়া জানিতে হ্য়। যে সব প্রত্যয় আলম্বনের সহভাবী (অর্থাৎ 
শব্াদি প্রত্যয় ), তাহাঁদের জান হইলে অবশ্য আলম্বনেরও জ্ঞান হয়। এক জন নীল আকাশ 
ভাবিতেছে সে ক্ষেত্রে যোগী অবশ্য একেবারেই “নীল আকাশ' জানিতে পারিবেন কারণ নীল 
আকাশের প্রত্যয় মনেতে “নীল আকাশ-রূপেই হয়। 

বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে বিংশ হুত্র ভাষ্ের অঙ্গ, পৃথক্ সুত্র নহে। 

মগ ভু এস এ 



২৩২ পাতঞ্জল দর্শন। 

কায়রূপসংযমাৎ তদ্গ্রাহুশক্তিত্তন্ভে চক্ষুঃপ্রকাশাহ- 
সম্প্রয়োগেহস্তর্দানম্ ॥ ২১ ॥ 
ভাব্যম্। কাররূপে সংযমাৎ রূপস্ত যা গ্রাহ! শক্তিজ্তাং প্রতিবগ্ীতি, গ্রাহশক্তিস্তন্ভে সতি 

চক্ষুঃপ্রকাশাসম্প্ীয়োগেহন্তর্ধানমুৎপদ্ভতে যোগিনঃ। এতেন শবাগ্ন্তর্ধানমুক্তং বেদিতব্যম্ ॥ ২১ ॥ 

২১। শরীরের রূপে সংযম হইতে, সেই রূপের গ্রাহ্শক্তিন্তস্ত হইলে শরীরের রূপ চক্ষুজ্ঞীনের 
অবিষয়ীভৃত হওয়াতে অন্তর্ধীন সিদ্ধ হয় ॥ ্থু ৃ্ 

ভাব্যানুবাদ-_শরীরের রপে সংযম হইতে রূপের থে গ্রাহণক্তি তাহ। স্তত্িত হয়, গ্রাহ্থ- 
শক্তির ্তন্ত হইলে চক্ষুঃপ্রকাশের অবিষরীভূত হওয়াতে, ধোগীর অন্তর্ধান উৎপন্ন হন । ইহার দ্বার! 
শরীরের শবাদিরও অন্তর্দান উক্ত হইয়াছে ভাঁনিতে হইবে (১)। 

টীক1। ২১। (১)ভান্ুমতীর বাজীকরের! যে ইন্্রবাজার যুদ্ধ দেখাঁয়, তাহাতে সেই বাঁতীকর 
কেবল সঙ্কল্প করে বে দর্শকের! এ এ রূপ দেখুক্, তাহাতে দর্শকের। এরূপ দেখে । একজন ইংবাঁজ 
লিখিয়াছেন যে তিনি এঁ বাহীর স্থান হইতে কিছুদূরে ছিলেন, তিনি দেখিতেছিলেন বে বাজীকর 
চুপ করিয়া দীড়াইগ! রহিয়াছে, কিন্ত তাঁহার নিকটবর্তী দর্শকগণ সকলেই উপরে দেখিতেছে এবং 
উত্তেজিত হইয়া! উপর হইতে পতিত কাটা হাত পা সব দেখিতেছে। এমন কি একজন পণ্টনের 
ডাক্তার এক কাল্ননিক হাত কুড়াইয়৷ লইয়া বলিল “যে ইহ! কাটিয়াছে তাহার পেশীসংস্থানের বেশ 
জ্ঞান আছে,। ইত্যাদিপ্রকারে দর্শকের! উত্তেজিতভাঁবে নিরীক্ষণ করিতেছিল কিন্তু প্ররুত প্রস্তাবে 
বাজীকরের সংকল্প ব্যতীত আর কিছু ছিল না। 

যাহা হউক ইহা হইতে জানা যাঁয় যে সঙ্কল্পের দ্বার কিরূপ অসাধারণ ব্যাপার সিদ্ধ হইতে পারে। 
যোগীরা অব্যাহত সম্কল্পসহকারে যদি মনে করেন যে আমার শরীরের রূপশব্দার্দি কেহ গোচর করিতে 
না পারুক, তাহা হইলে যে তাহা সিদ্ধ হইবে তাহা বল! বাহুল্য । 

এই সব কথা লিখিবার আরও এক প্রয়োজন আছে। অনেক লোক পরচিতৃজ্ঞতা বা এ সব 
বাজী দেখিয়া! মনে করেন এইবার সিদ্ধপুরুষ পাইয়াছি। অজ্ঞ লোকের! স্বী্ধ ধারণ|-অনুসারে 
ভূতসিদ্ধ, পিশীচসিদ্ধ, যোগসিদ্ধ ইত্যাদি কিছু বিশ্বান করিয়া! হয়ত কোন হীনচরিত্র অধার্শিক 
বঞ্চকের কবলে পতিত হইয়! ইহলোক-পরলোক হারায়। এইরূপ সিদ্ধের কবলে পড়িয়া যে কোন 
কোন লোক সর্বস্বান্ত হইয়াছে তাহা আমরা জানি। উহা সব ক্ষুদ্র জন্মজ সিদ্ধি; যোগজ সিদ্ধি 
নহে। আর এরূপ কোন অসাধারণ শক্তি দেখিয়! কাহাকেও যোগী স্থির করিতে হয় ন|; কিন্ত 
অহিংসা সত্য আদি যম ও নিয়ম প্রভৃতির সাধন দেখিয়া! যোগী স্থির করিতে হয়।, ক্ষুদ্রসিদ্ধিযুক্ত 
অনেক লোক সাধুফন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া অর্থ উপার্জন করে। তাদৃশ লোককে যোগী স্থির করিয়া 
বহুলোক ভ্রান্ত হয় এবং প্রকৃত বোগীর আদর্শও তন্বারা বিপধ্যস্ত হইয়! গিয়াছে । 

সর আসত 



বিভৃতিপাদ। ২২ সুত্র! ২৩৩ 

সোপক্রমৎ নিরুপক্রমঞ্চ কন্ম তৎসং্যমাদ অপরাস্তজ্ঞানমূ 
অরিগেভ্যো বা॥ ২২॥ 

ভাব্যম্। আযুর্ষিপাঁকং কন দ্বিবিধং সৌপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ, তত্র বথা আর্রবস্্ বিতানিতং 
লীয়ন! কালেন শুষ্যেৎ তথা সোপক্রমং, যথ! চ তদেব সম্পিপ্তিতং চিরেণ সংশুব্যেৎ এবং নিরুপক্রমমূ। 
যথ। চাগ্িঃ শুষ্বে কক্ষে মুক্তে। বাতেন সমন্ততো৷ যুক্তঃ ক্ষেপীয়সা কালেন দহেখ তথা সোপক্রমং, থা বা 
স এবাগ্রিভবণরাশৌ ক্রমশোহ্বয়বেষু স্তন্তশ্চিরেণ দহেতৃথা নিরুপক্রমম্। তদৈকভবিকমায়ুফরং কর 
দ্িবিধং সোপক্রমং নিরুপক্রমধ্চ, ততৎসংযমাঁদ্ অপরান্তম্ত প্রায়ণ্ত জ্ঞানম্। অরিষ্টেভ্য। বেতি। 
ব্রিবিধমরিষ্টম আধ্যাত্সিকমাঁধিতৌ তিকমাধিদৈবিকঞ্চেতি, তত্রাধ্যাত্মিকং, ঘোষং স্বদেহে পিহিতকর্ণে 
ন শৃণোতি, জ্যোতি্রবা নেত্রেইবষ্টনধে ন পশ্ঠাতি; তথাধিভৌতিকং, যমপুরুষান্ পশ্ঠাতি, 
পিতৃনতীতানকম্মাৎথ পশ্তাতি ; আধিদৈবিকং, স্বর্গমকন্মাৎ সিদ্ধান্ বা পশ্ততি, বিপরীতং বা! সর্ধবমিতি, 
অনেন বা! জানাত্যপরান্তমুপস্থিতমিতি ॥ ২২ ॥ 

২২। কর্ম সোপক্রম ও নিরুপক্রম, তাহাতে সংযম হইতে অথবা অরিষ্টসকল হইতে অপরান্তের 
( মৃত্যুর ) জ্ঞান হয় ॥ স্থ 

ভাব্যান্ববাদ-- আয়ু যাহার ফল এরূপ কর্ম দ্বিবিধ-_সোপক্রম ও নিরুপক্রম (১)। তাহার 
মধ্যে- যেমন আর্্র বস্ত্র বিস্তারিত করিয়! দিলে অল্পকাঁলে শুথায়, সেইরূপ কর্ম সোপক্রম $ আর 
যেমন সেই বস্ত্র সম্পিত্ডিত করিয়া রাখিলে দীঘকালে শুথায়, সেইরূপ কর্ম্ম নিরুপক্রম। ( অথব1) 
যেমন অগ্নি শু তৃণে পতিত হইয়! চারিদিকে বাযুযুক্ত হইলে অল্পকালে দগ্ধ করে সেইরূপ সৌপক্রম, 
আর তাহ! যেমন বহুতৃণে ক্রমশঃ এক এক অংশে ন্যন্ত হইলে দীর্ঘকালে দগ্ধ করে, সেইরূপ 
নিকুপক্রম। একভবিক আয়ুক্ষর কর্ম দ্বিবিধ__সোপক্রম ও নিরুপক্রম। তাহাতে সংযম করিলে 
অপরান্তের অর্থাৎ প্রায়ণের জ্ঞান হয়। অথব! অবিষ্ট সকল হইতেও হয়। 

অবিষ্ট ব্রিবিধ__আধ্যাত্মিক, আধিতৌতিক ও আধিদৈবিক। তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিক যথা-_ 
কর্ণ বন্ধ করিয়৷ স্বদেহের শব্ধ না শুনিতে পাওয়া, অথব! চক্ষু রুদ্ধ করিলে জ্যোতি ন৷ দেখ! । 
আধিভৌতিক যথা-_যমপুরুষ দেখা ; অতীত পিতৃপুরুষগণকে অকন্মাৎ দেখা । আধিদৈবিক যথা-_ 
অকম্মাৎ স্বর্গ বা সিদ্ধ সকলকে দেখা ; অথবা সমস্ত বিপরীত দেখা । এরূপ অবিষ্টের দ্বারা 
মৃত্যু উপস্থিত জানিতে পারা যাঁয়। 

টীকা । ২২। (১) পূর্বে ব্রিবিপাক কর্মের কথ! বলা হইয়াছে । কোন এক কর্পাশয় বিপক 
হ্ইয়। জন্ম হইলে আযুরূপ ফল চলিতে থাকে । ভোগ আযুফ্ণাল ব্যাপিয়৷ হয়। আমু কোন এক 
জাতির স্থিতিকাল। আফুদ্ষালে সমস্ত কর্ম একবারে ফল দান করে না। প্রকৃতি অনুসারে 
ক্রমশঃ ফলোনুখ হয়। যাহা ব্যাপারারঢ় হইতে আর্ত হইয়াছে তাহা সোপক্রম বা উপক্রমযুক্ত। 
আর যাহ।৷ এখন অভিভূত আছে কিন্তু জীবনের কোন কালে সম্পূর্ণ ব্যক্ত হইবে, তাহা নিরুপ- 
ক্রম। মনে কর এক জনের ৪০ বৎসর বয়সে প্রাক্তনকন্মবশত এরূপ শারীরিক আঘাত লাগিবে 
যে তাহাতে তাহার আমু তিন বৎসরে শেষ হইবে । ৪০ বৎসরের পূর্বে সেই কর্ম নিরুপক্রম থাকে । 

ত্রিবিপাক সংস্কার সাক্ষাৎ করিয়া তাহার মধ্যস্থ সোপক্রম ও নিরপক্রম আয়ুক্কর কর্ম সাক্ষাৎ 
করিলে তাহাদের ফলগত বিশেষও সাক্ষাৎকৃত হইবে। তন্দারা যোগী অপরাস্ত বা আযুদ্কালের শেষ 
জানিতে পারেন। অভিব্যক্তির অন্তরার়ের দ্বার! যাহা স্কুচিত তাহা নিরুপক্রম, আর যাহা! তাহা 
নহে তাহাই সোপক্রম। ভাঘ্যকার ইহ! দৃষটান্তের দ্বার! স্পষ্ট করিয়াছেন। 

অরিষ্ট হইতেও আসন্ন মৃত্যু জান যায়। তছিষয়ক ভাষ্যও স্পষ্ট। 

৩ 



২৩৪ পাঁতগ্জল দর্শন। 

মৈত্র/াদিযু বলানি ॥ ২৩ ॥ 
ভাষ্যম্। মেত্রী-করুণা-মুদিতেতি তিত্রো ভাবনা, তত্র ভূতেযু সুখিতেষু মৈত্রীং ভীবয়িত্বা 

মৈত্রীবলং লভতে, ছুঃখিতেষু রুরণাং ভাবরিত্বা করুণাবলং লভতে, পুণ্যশীলেষু মুদিতাঁং ভাবরিত্থা 
মুদিতাঁবলং লভতে, ভাবনাতঃ সমাধির্ধঃ স সংযমঃ ততে! বলান্ঠবন্ধ্যবীধ্যাণি জায়ন্তে। পাঁপশীলেষু 
উপেক্ষা নতু ভাবন/ ততশ্চ তন্তাং নান্তি সমাধিরিতি, অতে| ন বলমুপেক্ষাত স্তত্র সংযমাভা- 
বাদিতি ॥ ২৩॥ 

২৩। মেত্রী প্রভৃতিতে সংযম করিলে বল সকল লাঁভ হয় ॥ ্থ 
ভাব্যান্ুবাদ্- মৈত্রী, করুণ। ও মুদিতা এই ত্রিবিধ ভাবনা । ( তাঁহীর মধ্যে) সুখী জীবে 

মৈত্রী ভাঁবন। করিয়া মৈত্রীবল লাভ হয়। দুঃখিত জীবে করুণাভীবনা করিয়। করুণাবল লাভ 
হয়। পুণ্যশীলে মুদিতা তাঁবনা করিয়া মুদিতাবল লাভ হয়। ভাবনা হইতে যে সমাধি তাহাই 
সংযম! তাহা হইতে অবন্ধাবীধ্য ( অব্যর্থবল ) জন্মার। পাঁপিগণে উপেক্ষা করা ( ওুঁদাসীন্ ) 
ভাবনা নহে, সেই হেতু তাহীতে সমাধি হয় ন|; অতএব সংযমাভাবহেতু উপেক্ষ। হইতে 
বল হয় না। (১) 

টীকা। ২৩। (১) মৈত্রীবলের দার! যোগীর ঈর্ধাদ্ে সম্যক্ বিনষ্ট হয়, এবং তাঁহার ইচ্ছাবলে 
হিংঅক অন্য ব্যক্তিরাঁও তীঁতাকে মিত্রের স্তাধ মন্ুকুল মনে করে। করণাবলে ছুঃঘীরা তাঁহাকে 
পরম আশ্বীসস্থল বলিয়! নিশ্চয় করে ; এবং বেগীর চিত্তের অকারণ্য সমূলে নষ্ট হর়। মুদিতাবলে 
অসুযাদি বিনষ্ট হয় ও যোগী সমস্ত পুণ্যকারীদের প্রিয় হন। 

এই সকল বল লাঁভ হইলে পরের গ্রতি সম্পূর্ণ স্থাবে ব্যবহার করিবার অব্যর্থ শক্তি হয়। 
কোন প্রকার অপকারাদির শঙ্ক। তখন ঘোগীর হৃদয়ে মলিন ভাঁব জন্মাইতে পারে ন|। 

বলেষু হস্তিবলাদীনি ॥ ২৪॥ 
ভাষ্যম্। হন্ডিবলে সংযমাৎ হন্তিবলে। ভবতি, বৈনতেয়বলে সংঘমাৎ বৈনতেবলো৷ ভবতি, 

বায়ুবলে সংযমাৎ বায়ুবল ইত্যেবমাদি ॥ ২৪ ॥ 
২৪ । বলে সংঘম করিলে হন্তিবলাদি হয় ॥ স্থ 

ভাষ্যান্ুবাদ-_হস্তিবলে সংযম করিলে হন্তিসদৃশ বল হয়, গরুড়বলে সংঘম করিলে তাদৃশ 
বল হয়, বাযুবলে সংযম করিলে তাদুশ বল হয় ইত্যাদি। (১) 

টীকা । ২৪। (১) বলবত্তা ধারণ! করিয়া তাহাতে সমাহিত হইলে যে মহাঁবল লাভ হইবে 
তাহা স্পষ্ট। ঠজ্জানে পেশীসকলে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ কর! অভ্যাস করিলে যে বলবৃদ্ধি হয় তাহা 
ব্যায়ামকারীরা ভান্সেন। বলে সংঘম কর! তাহাঁরই পরাকাষ্ঠা । 

হারার ওরা ভারা 

প্রবত্্যালোকন্তাসীৎ সুক্গব্যবহিত-বিপ্রকূঃ-জ্ঞানম্ ॥ ২৫ ॥ 
ভাষ্যম্। জ্যোতিম্তী প্রবৃত্তিরুক্তা মনসঃ তন্ত য আলোকস্তং যোগী নুক্ষে বা বাবহিতে 

ঝ| বিপ্রকৃষ্টে বা অর্থে বিন্তমন্ত তমর্থমধিগচ্ছতি ॥ ২৫ ॥ 



বিভূতিপাঁদ। ২৬ শ্ুত্র। ২৬৫ 

২৫। জ্যোতিগ্মতী প্রবৃত্তির আলোক ন্যাস করিলে নুল্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট বস্তর জ্ঞান হয় ॥ স্থ 

ভাব্যাম্থুবাদ্-_চিত্তের জ্যোতিত্মতী প্রবৃত্তি উক্ত হইয়াছে, তাহার যে আলোক অর্থাৎ 
সাত্বিক প্রকাশ, যোগী তাহ! সুক্ষ, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট বিষয়ে প্রয়োগ করিয়! সেই বিষয় 
জানিতে পারেন। (১) 

টীক1। ২৫। (১) জ্যোতিম্মতী প্রবৃত্তি ১৩৬ সুত্রে দ্রষ্টব্য। জ্যোতিম্মতী ভাঁবনায় হৃদয় 
হইতে যেন বিশ্বব্যাপী প্রকাশভাব প্রন্ৃত হয়। তাহ জ্ঞাতব্য বিষয়ের দিকে ন্যস্ত করিলে 
তাহার জ্ঞান হয়। সেই বি্ষিয় সুক্ম হউক বা পর্ধতাঁদি ব্যবধানের দ্বার। ব্যবহিত হউক, ব৷ 
বিপ্রককষ্ট অর্থাৎ যতদূর ইচ্ছা! ততদুরে হউক, তাহার জ্ঞান হইবে। 01817405800 নামক 
ক্ষুদ্র সিদ্ধির ইহা পরাকা্ঠ৷ ৷ বিপ্ররুষ্ট-দূরস্থ | 

বিভু বুদ্ধিসত্ত্বের সহিত জ্ঞের বস্তুর সংযোগ হইয়া ইহাতে জ্ঞান হয়। সাঁধার্ণ হন্দ্রিয়প্রণালী 
দিয়! জ্ঞানের স্যাঁ় ইহা সংকীর্ণ জ্ঞান নহে। 

ভুবনজ্ঞানং সুষ্যে সংযমাৎ ॥ ২৬ ॥ 
ভাব্যম্। তওপ্রস্তারঃ সপ্তলোকাঃ, তত্রাবীচেঃ প্রভৃতি মেরুপৃষ্ঠং যাঁবদিত্যেষ ভূলৌকঃ 

মেরুপৃষ্টাদারভ্য আঞ্চবাৎ গ্রহনক্ষত্রতারাবিচিত্রোহস্তরিক্ষলোকঃ, তৎপরঃ স্বর্লোকঃ পঞ্চবিধঃ, মাহেন্ 
ভৃতীয়ো লোকঃ, চতুর্থ: প্রাজাঁপত্যে। মহল্লোকঃ । ব্রিবিধো ব্রাহ্ম: তদ্যথা জনলোক স্তপোলোকঃ 
সত্যলোক ইতি। “ব্রাঙ্গস্ত্রিভৃমিকে। লোকঃ প্রাজাপত্য স্ততোমহান্। মাহেজ্শ্চ 
স্বরিত্যুক্তে! দিবি তার! ভূবি প্রজা” ॥ ইতি সংগ্রহশ্োকঃ | তত্রাবীচেরুপযুপরি নিবিষ্টাঃ 
ষগ্মহানরকভূময়!! ঘনসলিলানলানিলাকাশতম:-প্রতিষ্ঠাঃ মহা কাঁলাম্বরীষরৌরব-মহারৌরব-কালনুত্া- 
ন্বতামিস্াঃ ফন্র স্বকন্ম্োপাঁজ্জিতছুঃখবেদনাঃ প্রাণিনঃ কষ্টমাযুঃ দীঘমাক্ষিপ্য জায়ন্তে, ততো মহাঁতিল- 
রসাতিলাতিল-স্ুতল-বিতল-তলাতিল-পাতাঁলাখ্যানি সপ্তপাঁতালানি, ভূমিরিয়মষ্মী সপ্তদীপা বন্ুমতী, যস্তাঃ 
নুমেরু্মধ্যে পর্ববতরাজঃ কাঞ্চন, তন্ত রাজতবৈদুধ্যন্ফটিক-হেম-মণিমযানি শূক্গাণি, তত্র বৈরুরধ্যপ্রভান্গ- 
রাঁগারীলোৎপলপত্রস্তামো নভসে। দক্ষিণে! ভাঁগঃ, স্বেতঃ পূর্ববঃ, স্থচ্ছঃ পশ্চিমঃ, কুরগুকাভ উত্তরঃ। 
দক্ষিণপার্থে চান্ত জন্ষুঃ, যতোহরং জমুম্বীপঃ, তত্ত সুধ্যপ্রচারাদ্ রাত্রিন্দিবং লগ্মমিব বিবর্ততে। 
তন্ত নীলম্বেতশূঙ্গবন্ত উদ্দীচীনাস্তরয়ঃ পর্ববত৷ দ্বিসহম্ায়ামাঃ, তদস্তরেষু ত্রীণি বর্ধাণি নব নব যোজন- 
সাহত্রাণি রমণকং হিরিগরয়মুত্তরাঃ কুরব ইতি। নিষধ-হেমকূট-হিমশৈলা! দক্ষিণতো। দ্বিসহরায়ামাঃ, 
তদস্তরেষু ত্রীণি বর্ধাণি নবনব যোঁজন-সাহশ্রাণি হরিবর্ষং কিম্পুরুষং ভারতমিতি। 

স্থমেরোঃ প্রাচীন ভদ্রাস্বা মাল্যবৎসীমানঃ প্রতীটীনাঃ কেতুমালাঃ গন্ধমাঁদনসীমানঃ মধ্যে বর্ষমিলা- 
বৃতং তদেতৎ যোজন-শতসহত্রং স্ুমেরোদিশিদিশি তদর্দেন বাং, স খয়ং শতসহত্রায়ামো জদ্ুতবীপ- 
স্ততে। ছিগুণেন লবণোঁদধিনা! বলয়াকৃতিনা বেষ্টিত; ততশ্চ দ্িগুণা-দিগুণাঁঃ শাক-কুশ-ক্রৌঞ্চ-শান্মল- 
মগধ-( গোমেধ )-পুফর-দবীপাঃ, সপ্তসমুদ্রাশ্চ সর্ষপরাশিকল্পাঃ সবিচিত্রশৈলাব্তংসা ইক্ষুরস-সুরা-সর্পি- 
দর্ধি-মগুক্ষীর-স্থাদুদ্রকাঃ। সপ্তসমুদ্রবেষ্টিতা বলয়ারুতয়ো লোকালোক-পর্বত-পরীবারাঃ পঞ্চাশদ্- 
যোজন-কোটি-পরিসংখ্যাতাঃ। তদেতৎ সর্ধং স্থপ্রতিঠিত-সংস্থানমণ্ডমধ্যে বাঢ়ং, অগ্ঞচ প্রধানস্যাগু 
রবয়বে! যথাঁকাশে খগ্ঠোতঃ, তত্র পাতালে জলধো পর্ববতেষেতেযু দেবনিকাননা অস্ত্র-গন্ধর্ব-কিবর- 
কিম্পুরুষ-যক্ষ-রাক্ষস-ভূত-প্রেত-পিশাচাপন্মারকাপ্রো-ব্রদ্মরাক্ষস-কুম্বাগু-বিনার্নকাঃ গ্রতিবসত্তি, 
সর্বেষু স্বীপেু পুণ্যাত্মানো। দেবমনুয্যাঃ। 
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হুমেুস্থিদশীনামুদ্যানভূমিঃ, তত্র মিশ্রবনং নন্দনং চৈত্ররথং সুমানসমিত্যুদ্যানানি, স্ুধর্খা দেবসতা, 
নুদর্শনং পুরং, বৈজয়ন্তঃ প্রাসাদঃ। গ্রহনক্ষত্রতারকাস্ত গ্ুবে নিবদ্ধ। বাযুবিক্ষেপ-নিয়মেনোপ- 
লক্ষিতগ্রচারাঃ সুমেরোরুপযু্যপরি সঙ্গিবিষ্টা বিপরিবর্তন্তে। মাহেন্দ্রনিবাসিনঃ ষড়দেবনিকায়াঃ ত্রিদশ। 
অগ্নিঘাত। যাম্যাঃ তুষিত৷ অপরিনির্মিতবশবর্তিনঃ পরিনির্মিতব্শবন্তিনশ্চেতি, সর্ব সঙ্কল্নসিদ্ধ। অণিমাঁদ্য- 
্বর্োপপন্নাঃ কল্লায়ুষো বৃন্দারকাঃ কামতোগিন ওপপার্দিকদেহা উত্তমানুকুলাতিরঞ্গরোভিঃ 
ক্লতপরিবারাঃ। মহুতি লেকে প্রাজাপত্যে পঞ্চবিধো৷ দেবনিকায়ঃ কুমুদাঃ খভবঃ প্রতর্দনা অগ্জনাভাঃ 
প্রচিতাভ! ইতি, এতে মহাভূতবশিনো ধ্যানাহারাঃ কল্পসহআয়ুঃ ৷ প্রথমে ব্রদ্ষণো! জনলোকে চতুবিধো 
দেবনিকায়ো ব্রহ্মপুরোহিত৷ ব্রহ্মকার়িকা ব্রহ্মমহাকাগিকা ( অজরা ) অমর! ইতি, এতে ভূতেন্দ্রিয়বশিনঃ 
ঘিগুণ-ঘিগুণোত্তরায়ুষঃ । দ্বিতীয়ে তপসি লোঁকে ত্রিবিধো দেবনিকারঃ আভাত্বর মহাভাম্বরাঃ 
সভ্যমহাভাম্বরা ইতি। এতে তৃতেন্দ্রিয়প্রকতিবশিনে৷ দ্বিগুণদবিগুণৌত্তরায়ুযঃ, সর্ববে ধ্যানাঁহারা 
উর্ধরেতসঃ উর্ধমপ্রতিহতজ্ঞান। অধরভূমিতনাবৃত-জ্ঞানবিষরাঃ । তৃতীয়ে ব্রহ্ষণঃ সত্যলোকে চত্বারে৷ 
দেবনিকাঁয়। অচ্যুতাঃ শুদ্ধনিবাসাঃ সত্যাভাঃ সংজ্ঞাসংজ্ভিনশ্েতি। অকৃততবনন্তাসাঃ স্বপ্রতিষ্ঠাঃ 
উপধু্পরিস্থিতাঃ প্রধানবশিনে| যাবৎসর্গায়ুষঃ। তত্রাচ্যুতাঃ সবিতর্ক্যানন্খাঁঃ, শুদ্ধনিবাসাঃ 
সবিচারধ্যানসুখাঃ, সত্যাভ। আননমাত্রধ্যা নন্তথথাঃ, সংজ্ঞাসংজ্ফিনশ্চান্মিতামাব্রধ্যানস্থখাঃ, তেশপি 
ব্রেলোক্যমধ্যে প্রতিতিষস্তি। ত এতে সগুলোকাঃ সর্বএব ব্রহ্মলোকাঃ ৷ বিদেহপ্রকতিলয়াস্ত মৌক্ষপদে 
বর্তস্তে, ন লোকমধ্যে স্তস্ত। ইতি। এতদ্যোগিনা সাক্ষাৎ কর্তব্যম্ হুয্যদ্বারে সংঘমং কৃত্বা ততোহম্ঠ- 
ত্রাপি। এবস্তাবদত্যসেৎ যাবদিদং সর্ব দৃষ্টমিতি ॥ ২৬ ॥ 

২৬। সুধ্যে সংযম করিলে ভুবনজ্ঞান হয় ॥ (১) স্থ 
স্তাষ্যান্থবাদ--তুবনের প্রস্তার (বিস্াস) সপ্ত লোক সকল। তাঁহার মধ্যে অবীচি হইতে 

মেরপৃষ্ঠ পধ্যন্ত ভূর্লোক । মেরুপৃষ্ঠ হইতে ্রুব পর্যন্ত গ্রহ, নক্ষত্র ও তারার দ্বারা বিচিত্র 
অন্তরিক্ষলৌক । তাহার পর পঞ্চবিধ স্বলৌক। ( পঞ্চবিধ স্বর্লোকের প্রথম ) তৃতীয় মাহেন্্র লোক, 
চতুর্থ প্রাজাঁপত্য মহলৌক। পরে ত্রিবিধ ব্রহ্গলোক, তাহা যথা-_জনলোক, ৩পোলোক ও 
সত্যলোক। এবিষয়ের সংগ্রহশ্লোক যথা-“ত্রিভূমিক ব্রহ্মলোক, তাহার নিয়ে প্রাজাপত্য মহর্লোক 
মাহেন্্র ্বলৌক বলিয়া! উক্ত হয়, (তাহার নিয়ে ) তারাধুক্ত ছ্ালোক ও তনিয়ে প্রজাযুক্ত ভূর্লোক”। 
তাহার মধ্যে অবীচির উপযুঠপরি ছয় মহ! নরকভূমি সমিবেশিত আছে, তাহারা ঘন, সলিল, অনল, 
অনিল, আকাশ ও তমঃতে প্রতিষ্ঠিত; (তাহাদের নাম যথাক্রমে ) মহাকাল, অন্বরীষ, রৌরব, 
মহারৌরব, কালস্থত্র ও অন্ধতামিত্র ৷ সেই খানে নিজ কর্মোপাঞ্জিতহুঃখভোগী জীবগণ কষ্টকর 
দীর্ঘ আমু গ্রহণ করিগ। জাত হয় । তাহার পর মহাতল, রসাতল, অতল, স্ুতল, বিতল, তলাতল ও 
পাতাল নামক সপ্ত পাতাল। এই সগ্ুদ্বীপা বন্ুমতী পৃথিবী অষ্টম। কাঞ্চন পর্বতরাজ নুমের 
ইহার মধ্যে। তাহার রাজত, বৈদ্য, ম্ষটিক ও হেম-মণিযুক্ত শৃঙ্গ সকল (২)। তন্মধ্যে বৈর্ধ্যপ্রভার 
দ্বার অনুরপ্রিত হওয়াতে আকাশের দক্ষিণ ভাগ নীলোৎপলপত্রের ন্যায় শ্তাম। পূর্ববভাগ শ্বেত, পশ্চিম 
স্বচ্ছ ; কুরগুকপ্রভ (স্বর্ণবর্ণ পুষ্পবিশেষের স্তায় ) উত্তর ভাগ । ইভার দক্ষিণ পার্থ জম্থ আছে, তাহা! 
হইতে জু দ্বীপ নাম।« স্থমেরুর চতুর্দিকে নিরন্তর নু প্রচার-( ভ্রমণ ) হেতু তথাকার দ্বিন ও রাত্রি 
ংলগ্নের মত বোধ হয় অর্থাৎ সথধ্যের দিকে দিন ও ,অন্দিকে রাত্রি ইহারা লগ্মভাবে ঘুরিতেছে। 

শুমেরুর উত্তর. দিকে দ্বিসহঅধোঁজনবিস্তার নীল ও শ্বেত-শুসংঘুক্ত পর্বত আছে, ইহাদের ভিতর 
রমণক, হিরণুয় ও উত্তরকুরু নামক তিনটা বর্ষ আছে, তাহাদের বিল্ডার নয় নয় সহশ্র যোজন। 
দক্ষিণে ছিসহত্রযোজনবি্তার, নিষধ, হেমকুট ও হিমশৈল ; তাহাদের ভিতর নয়নয়সহত যোজনবিস্তার 
হরিবর্ধ, কিল্পুরুষবর্ষ ও ভারতবর্ষ নামক তিন বর্ষ আছে। 
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সু'মেরর পূর্বে মাল্যবান্ পর্য্যন্ত তদ্রাশ্ব এবং পশ্চিমে গন্ধমাদন পধ্যস্ত কেতুমাল। তাঁহার মধ্যে 
ইলাবৃত বর্ষ। জমুত্বীপের পরিমাণ (ব্যাস ) শতসহজ্র যোজন তাহা স্ুমেরুর চতুর্দিকে পঞ্চাশ সহন্র 
যোজন করিয়া বাঢ়। এই হইল শতসহত্রযোজনবিস্তৃত জমুদ্বীপ। ইহা তাহার দ্বিগুণ, বলয়াকৃতি, 
লবণোদধির দ্বারা বেষ্টিত। তাহার পর ক্রমশঃ শাক, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাল, মগধ ও পুষ্কর হ্বীপ। 
ইহাদের প্রত্যেকে পূর্ববাপেক্ষা দ্বিগুণ আয়ত।  ( দ্বীপবেষ্টক ) সপ্ত সমুদ্র সর্ধপরাশিকল্প, বিচিত্র- 
শৈলমগ্ডিত। তাহার! (প্রথম লবণসমুদ্র ব্যতীত ) যথাক্রমে ইক্ষুরস, সুরা, ঘ্বত, দধি, মণ্ড ও ছুগ্ধের 
তায় স্বাদুজল যুক্ত (৩)। পঞ্চাশকোটাযোজনবিস্তৃত, বলয়াক্ৃতি, লোকালোক পর্বতপরীবারদ্ারা 
সপ্ত-সমুদ্র-বেষ্টিত। এই সমস্ত স্ুপ্রতিষ্ঠরূপে (অসংকীর্ণভাবে) অগ্ুমধ্যে বুঢ় আছে। এই 
অওডও আবার প্রধানের অধু-অবয়ব, যেমন আকাশে খদ্যোত। পাতালে, জলধিতে, এ সকল 
পর্ববতে অন্গুর, গন্ধ, কিন্নর, কিল্পুরুষ, ঘক্ষ, রাক্ষস, ভূত, প্রেত, পিশাঁচ, অপন্মার, অগ্দর, 
্রহ্মরাক্ষস, কুম্মা্ড ও বিনায়ক-রূপ দেবযোঁনি সকল নিবাস করে, আর ছ্বীপসকলে পুণ্যাত্ম। দেবতা 
ও মন্তুষ্যের! বাস করেন। 

সুমেরু ব্রিদশদিগের উদ্যানভূমি, সেখাঁনে মিশ্রবন, নন্দন, চৈত্ররথ ও সুমাঁনস, এই চারি- 
উদ্চান, সুধন্মা নামক দেবসভা, সুদর্শন পুর এবং বৈজয়ন্ত নামক প্রাসাদ 'আছে। গ্রহ-নক্ষত্র- 
তারকা-সকল ঞুবে নিবদ্ধ হইয়া বাধ়ুবিক্ষেপের দ্বারা সংযত হইয়! ভ্রমণ করত সুমেরুর উপযু্যপরি- 
সন্নিবিষ্ট থাকিয়া পরিবর্তন করিতেছে । মাহেন্দ্রনিবাসী দেবসমূহ ড় বিধ, যথা ত্রিদশ, অগ্রিঘাতত, 
যাম্য, তুষিত, অপরিনির্মিতবশব্তী এবং পরিনির্িতবশবর্তী। ইহারা সকলে সংকল্পসি্ধ অণিমাি 
শবর্্যসম্পন্ন, কল্পায়ু, বৃন্দারক ( পুজ্য ), কাঁমভোগী, ওপপারদ্দিকদেহ (যে দেহ পিতামাতার 
ংযোগব্যতীত অকম্মাৎ উৎপন্ন হয়) এবং উত্তম ও অনুকূল অগ্চরাদিগের দ্বার পরিবারিত। 

প্রাজাপত্য মহলৌকে দেবনিকায় পঞ্চবিধ-_কুমুদ, খভু, প্রতর্দন, অগ্রনাভ ও প্রচিতাভ। ইহারা 
মহাভূতবশী ধ্যানাহার (ধ্যান মাত্রে তৃপ্ত ব| পুষ্ট) ও সহশ্রকল্পায়ু। জন নামক ব্রহ্মার প্রথম লোকের 
দেব নিকায় চতুবিধ, যথা__ব্রহ্গপুরোহিত, ব্রহ্মকায়িক, ব্রহ্মমহাঁকাঁ়িক ও অমর। ইহার! ভূতেন্ত্ি়বণী 
এবং পূর্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা ছুই গুণ আতুধুক্ত। ব্রহ্মার দিতীন তপোলোকে দেবনিকায় ত্রিবিধ, 
যথা__আভাম্বর, মহাভান্বর ও সত্যমহাভাম্বর। ইহারা তৃতেন্ত্িয় ও তন্মাত্রবশী। পূর্ব পূর্বব 
অপেক্ষা ছুই গুণ আতুযুক্ত ধ্যানাহার, উর্ধারেতা ও উর্দস্থ সত্যলৌকের জ্ঞানের সামর্থযঘুক্ত এবং 
নিয়লৌকসমুহের অনাবৃত (হু, ব্যবহিত ও বিপ্রকুষ্ট বিষয়ের ) জ্ঞানসম্পন্ন। ব্রহ্ধার তৃতীয় 
সত্যলোকে দেবনিকায় চতুবিধ যথা অচ্যুত, শুদ্ধনিবাদ, সত্যাভ ও সংজ্ঞাসংজ্জী। 
ইহারা (বাহ) ভতবনশৃন্ত, স্বপ্রতিষ্ঠ, পূর্পূর্ববাপেক্ষা উপরিস্থিত, প্রধানবশী এবং মহাকল্লাযু। 
তন্মধ্যে অচ্যুতের! সবিতর্কধ্যাননুখঘুক্ত, শুদ্ধনিবাঁসের! সবিচারধ্যানস্থযুক্ত, সত্যাভের৷ আনন্দমাত্র- 
ধ্যানন্থুখযুক্ত আর সংজ্ঞাসংজ্জীরা অশ্মিতামাত্রধ্যানস্থথযুক্ত । ইহারাও ত্রৈলোক্যমধ্যে প্রতিষ্ঠিত। 
এই সপ্ত লোক সমন্তই ব্রহ্গলৌোক। বিদেহলয়ের৷ ও প্ররৃতিলয়েরা মোক্ষপদে অবস্থিত। 
তাহারা লোক-মধ্যে হস্ত নহেন। এই সমস্ত সুধ্যদ্বারে সং্ঘম করিয়া যোগীর সাক্ষাৎ করা 
কর্তব্য। অথবা (সুধ্যদ্বারব্যতীত ) অন্যত্রও এইরূপ অভ্যাস করিবে যত দিন না এই সমস্ত 
প্রত্যক্ষ হয়। 

টীকা । ২৩। (১) হুরধ্য অর্থে হুষ্যঘবার। এবিষয়ে সকলেই একমত | চন্দ্র এবং ফ্ুব 
(পরের ছুই হুত্রোক্ত ) দেখিয়৷ হুরধ্যকে সাধারণ হুধ্য মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহা নহে। 
পরস্ চন্ত্রও চন্ত্রদ্বার হইবে। বের ব্যাখ্য। ভাষ্যকার স্পষ্ট লিখিয়াছেন। 

দ্বার স্থির করিতে হইলে প্রথমে সুযুয় স্থির করিতে হইবে । শ্রুতি বলেন “তত্র শ্বেতঃ 



২৩৮ পাতঞজল দর্শন। 

সুযুষা ব্রঙ্গযানঃ1” অর্থাৎ হৃদয় হইতে উর্ধাগত শ্বেত ( জ্যোতির্ময় ) স্বুযুয়া নাড়ী। অন্ত শ্রুতি যথ! 
“হুর্যযঘবারেণ তে বিরজাঃ প্রযান্তি যত্রামৃতঃ স পুরুষে! হাবায়াত্মাী।” অর্থাৎ সধ্যদ্বারের দ্বার! অব্য 
আত্মাতে উপনীত হয়। আত্মা-“তিষ্ঠত্যন্নে হ্ৃদয়ং সন্িধায় । অতএব হৃদয় আত্ম। ও শরীরের 
সন্ধিস্থল। অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা শরীরের প্রকাশশীল অংশই হৃদয়। বক্ষঃস্থলই সাধারণত 
আমাদের আমিত্বের কেন্ত্র সুতরাং বক্ষঃস্থ অতি প্রকাশশীল বা! স্ক্মতম বৌধময় অংশই হৃদয়। 
হৃদয় হইতে সেইরূপ সুক্ষ, .মস্তকাতিমী বৌধধারাই সুয়া। স্থল শরীরে জুযুয়া অন্বেবয নহে; 
কিন্তু ধ্যানের দ্বারা অন্বেষ্য। আধুনিক শাস্ত্র মতে মেরুদণ্ডের মধ্যে সুযুয়া, কিন্তু প্রাচীন শ্রুতি- 
শান্থমতে হৃদর হইতে উর্ধগ নাঁড়ীবিশেষ যু! । বস্তত কশেরুকা মজ্জা, 100580070885010 

087%8, 08106 ৪1061 এই তিনের মধ্যস্থ ুক্মতম বোধবহ অংশই সুযুয্।॥ রক্ত ব্যতীত 
ক্ষণমাত্রেই মন্তিফ নিষ্কিয় হয় ১ কশেরুকা মজ্জ| (919178] 0010) ও 1217610170005850710 17510 

ব্যতীতও রক্তগতি এবং শরীরের বোধাদি রুদ্ধ হয়, অতএব এঁ তিন শ্রোতই প্রাণধারণের অর্থাৎ 
শরত্যুক্ত আত্মার সহিত অন্নের বা শরীরের সম্বন্ধের মূল হেতু । সুতরাং তন্মধ্যস্থ সুঙ্ষমতম 
প্রকাশশীল অংশই স্তযুয্া। যোগী জঙ্ঞানে শারীরিক অভিমান (শরীরের ক্রিয়া রোধ করিয়া) 
সম্যক ত্যাগ করিয়। অবশিষ্ট এই সুঙ্মতম প্রকাশণীল অংশ সর্বশেষে ত্যাগ করিয়! বিদেহ হয়েন। 
এই সুযুয্নারূপ দ্বারই সুধ্যদ্বার। হুর্যোর সহিত ইহাঁর কিছু সম্বন্ধ আছে বলিয়৷ ইহাকে কৃর্্যঘার 
বলা যায়। শান্সে আছে “অনস্ত। রশ্ময় স্তম্ত দীপবগ্যঃ স্থিতো হদদি। উর্ধমেকঃ স্থিত স্তেষাং 
যে তিত্বা হুর্যযমণ্ডলম্॥ ব্রহ্মলোৌকমতিত্রম্য তেন যাস্তি পরাং গতিম্।” অর্থাৎ হৃদয়ে 
দীপবতস্থিত দ্রব্যের যে অনন্ত রশ্মিপকল আছে তাহাদের একটি উর্ধে অবস্থিত, যাহা 
সু্যমণ্ডল ভেদ করিয়৷ গিয়াছে । ব্রহ্ধলোৌক অতিক্রম করিয়া! তাহার দ্বারাই পরমা গতির প্রাপ্তি হয়। 

অতএব পূর্বেবোক্ত জ্যোতিম্মতী প্রবৃত্তির এক ধারাই স্তযুয়াার ঝ সুধ্যদ্বার। যাহারা 
্হ্ষযান পথে গমন করেন তীহার৷ কোন কারণে সৃর্ধ্যমগ্ডলে যাইয়া! তগ! হইতে ব্রঙ্গলোকে 
যান। শ্রতি আছে “দস আদিত্যমাচ্ছতি তশ্মৈ স ততো বিজিহীতে। যথা লম্বরস্ত খত্তেন 
উর্দমাক্রমতে।” অর্থাৎ তিনি (ক্রন্ষযাঁনগামী ) আদিত্যে আগমন করেন, আদিত্য আপনার অঙ্গ 
বিরল করিয়! ছিদ্র করেন (যেমন লম্বর নাঁমক বাগ্যঘন্ত্বের মধ্স্থ ফাক সেইরূপ ) সেই ছিদ্র দিয়া 
তিনি উর্ধে গমন করেন। তজ্জন্তই সুযুয্নাকে সুধ্যদ্বার বলা হয়। 

জ্যোতিম্মতী প্রবৃত্তির এই বিশেষ ধারার সংঘম করিলে ভুবনজ্ঞান হয়। ভুবন স্থল ও সঙ্গ 
এবং তদন্তর্গত অবীচি আদি জ্যোতিহীন ; সুতরাং তাহাদের দর্শন স্থূল ভৌতিক আলোকে 
হইবার নহে। সাধারণ কুর্ধ্যালোক তাহার দর্শনের হেতু নহে, কিন্ত যে এন্থিয়িক প্রকাশে 
গ্োতক আলোকের অপেক্ষা নাই, যাহা নিজের আলোকেই নিজে দেখে, তাঁদৃশ ইন্দ্রিয়- 
শক্তির দারাই ভূবনজ্ঞান হয়। * হৃর্যাদ্ার অর্থে যে হুধ্য নহে, তাহার এক কারণ এই-_হৃধ্যে 
সংযম করিলে সু্যেরই জ্ঞান হইবে, ব্রহ্গাদি লোকের জ্ঞান কিরূপে হইবে? 

পিগ্ডের ও ব্রহ্মাণ্ডের (0110190091) 200 [19070900507 ) সামগ্রস্ত অন্গুসারেই সুযুয়া নাড়ী 

ও লোক সকলের একদ্ উক্ত হইয়াছে। লোকাতীত আত্ম সর্বব প্রাণীরই আছে। আর 
শপ সস উনি ৯ 
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বিভৃতিপাদ। ২৬ হুত্র। ২৩৯ 

বুদ্ধিসত্ব বিভূ, কেবল ইন্দ্রিয়ািরূপ বৃত্তির দ্বারা সন্কুচিতবৎ ভইয়! রহিয়াছে । তাহার যেমন 
যেমন আবরণ কাটিয়! যায় তেমনি তেমনি বিভুত্ব প্রকটিত হয় আঁর প্রাণীরও উচ্চতর লোকে 
গতি হয়। সুতরাং বুদ্ধির গ্রকাশাবরণক্ষয়ের এক এক অবস্থার সহিত এক এক লোক সম্বদ্ধ। 
বৃদ্ধির দিক্ হইতে দুর নিকট নাই ; স্থতরাঁং প্রত্যেক প্রাণীর বুদ্ধি এবং ব্রহ্মাদি লোক একত্র 
রহিয়াছে ; কেবল বুদ্ধির বৃত্তির শুদ্ধি করিলেই তাহাঁতে গমনের ক্ষমত। হয়। 

২৬। (২) ভূর্লোক এই পৃথিবী নহে, কিন্তু এই পৃথিবীর সহিত সংশ্লিষ্ট সুবৃহতৎ সুক্ষ 
লোকই ভূর্লোক। পরিশিষ্টে লোঁকসংস্থানে' সবিশেষ দ্রষ্টব্য । দেবাবাঁস স্ুমেরু পর্বত হুমম লোক ; 
তাহা স্থুল চক্ষুর অগ্রাহথ। এইরূপ লোকসংস্থান প্রাচীন যোগবিষ্তার় গৃহীত হইয়। চলিয়া আদিতেছে। 
বৌদ্ধরাও ইহা লইয়াছেন। কিন্তু বর্তমান বিবরণ বিশুদ্ধ নেে। মূলে কোন যোগী ইহা সাক্ষাৎ 
করিয়! প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্ত তৎকালিক মানব সমাঁজের খগোঁলের ও ভূগোলের সম্যক্ 
জ্ঞান ন! থাঁকাঁতে ইহা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। অবশ্য ইহ! বহুকাল কণ্ঠে কণ্ঠে চলিয়া আসিয় 
পরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 

ুঙৃষ্টিতে অন্তরিক্ষ হুক্ম লোকময় দেখাইবে। কিন্তু স্থলদৃষ্টিতে পৃথিবীগোলক স্থধ্যের 
চতুর্দিকে আবর্তন করিতেছে দেখা যাঁইবে। পূর্বেকার লোকদের ভূগোলের বিষয় সমযক্ জ্ঞান 
ছিল ন1; সুতরাং তাঁহার! সাক্ষাৎকারী যোগীর বিবরণ সম্যক্ ধারণ|। করিতে ন৷ পারিয়! ক্রমশ প্রকৃত 
বিবরণকে অনেক বিকৃত করিরা ফেলিয়াছেন। ভাঘ্যকার প্রচলিত বিবরণই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 

শঙ্কা হইবে তবে কি ভাষ্যকার যোগসিদ্ধ নহেন? ইহার উত্তরে অবশ্যই বলিতে হইবে যে 
গ্রন্থরচনার সময়ে তিনি সিদ্ধ ছিলেন না। ধাহারা যোগপিদ্ধ হন তাহারা তখন গ্রন্থ রচন| করেন না, 
তাহার! পুষ্ট হইয়৷ জিজ্ঞান্ুদের উপদেশ করেন। আর শিত্য-প্রশিষ্যেরাই শাস্ত্র রচন। করেন। 
যোগশান্ত্েরে আদিম বক্তা কপিলধি আন্থরি খধিকে সাংখ্যযোগ-বিদ্া বলিয়াছিলেন, পরে পঞ্চশিখ 
খাষি শাস্থ রচনা! করেন। যোগসিদ্ধ হইলে যোগীরা পাঁথিব ভাবের সম্যক অতীত হইয়া! যান। 
তীহাদের নিকট হইতে জিজ্ঞাস্ুর৷ প্রধানত আগম প্রমাণ হইতেই জ্ঞানলাভ করেন। সেইরূপ 
অপাধিব ভাবে মগ্ন ধ্যায়ীদের নিকট শ্রবণ করিয়াই যোগবিষ্ঠা উদ্ভুত হইয়্াছে। শ্রতিও বলেন 
ইতি শুএমঃ ধীরাণাঁং যেন স্তদ্বিচচক্ষিরে অর্থাৎ যিনি এই বাক্য বলিয়াছেন তিনি ধীরদের 
নিকট শ্রবণ করিয়৷ বলিয়াছেন। 

সিদ্ধদের জীব্দশার তাহাদের বাক্যে অমোঘ আগম প্রমাণ হইতে পারে। কিন্তু তাহাদের 
অবর্তমানে সেই সত্যনির্দেশ-রূপ তাহাঁদের উপদেশ সাধারণের মনে সেরপ শ্রদ্ধা ও অমোঘ জ্ঞান 
উৎপাদন করিতে পারে না। তাই দর্শনশান্ত্ের উত্তৰ । অতএব দর্শনকারেরাই সাধারণ মানবের 
পক্ষে সিদ্ধ বক্তার লিপিবদ্ধ উক্তি অপেক্ষ। অধিকতর উপকারক। ফলে যেমন মহাঁমূল্য হীরকথণ্ড 
বুভুক্ষু দরিদ্রের আশু উপকারে লাগে না, সেইরূপ প্রকৃত যোগসিন্ধও সাক্ষাৎভাবে 
সাধারণের উপকারে আসেন না। বুন্ধাদি উন্নত পুরুষদের অধুন| যাহার। ভক্ত তাহার! 
প্রকূত বুদ্ধাদদির তত ধার ধারে ন1, কেবল কতকগুলি কাল্পনিক গল্পের নায়করপেই 
বুদ্ধাদিকে চিনে। . 

২৬। (৩) দধি ও মণ্ড পৃথকু না করিয়া “দধিমণ্ড ধরিয়। স্বাতুজল নামক এক পৃথক্ সমুদ্র 
আছে এরূপ অর্থও হয়। কিন্তু দধ্যাদির ন্যায় স্বাহুজলবিশিষ্ট সমুদ্র, এরূপ অর্থই সম্ভবপর 
স্বীপসকলে প্ুণ্যাত্ম দেব বা দেবযোনি, এবং মনুষ্য বা পরলোকগত মনুষ্য বাস করেন। অতএব 
দ্বীপ সকল হুক্ম লোক হইবে। পৃথিবীর অল্প লোকই পুণ্যাক্া! বাঁকি অপুণ্যাত্মারা৷ কোথায় বাস 
করে? তাহারা বদি ও দ্বীপে বাস না করে, তবে পৃথিবী এ ্বীপ হইতে বহির্ভূত বলিতে হইবে। 



২৪০ পাতঞ্জল দশন। 

ফলে দ্বীপসকল হুক্ম লোক। পাঁতালসকলও ভূর্লোকের ( পৃথিবীর নহে ) অত্যন্তরস্থ সুক্মলোক 
আর সণ্ড নিরযও সুন্সদৃ্টিতে স্থুল পৃথিবীর বাহ্াত্যন্তর যেরূপ দেখায় সেইরূপ লোঁক। অবীচি 
( তরঙ্গহীন বা গড়, ইহা অগ্নিময় বলিয়া বর্ণিত হয়), ঘন ( সংহত পৃথিবী ), সলিল (জল বা ঘন 
অপেক্ষা অসংহত পাথিব অংশ ), অনল, অনিল ( পাধিব বারুকোষ ), আকাশ (বায়ুর বিরলাবস্থা ) 
ও তম ( অন্ধকাঁরময় শুন্ঠ ) এই সকল অবস্থা স্থুল পৃথিবী-সন্বন্ধীয়। সেই অবস্থা সকল ুক্মকরণ- 
যুক্ত, অথচ রুদ্ধশক্তিত্বহেতু কষ্টময়চিত্তযুক্ত, নারকীদের নিকট যেরূপ বোধ হয়, তাহাই অবীচি 
আদি নিরয়। [২181007081৩ বা দুংস্বপ্নরোগে যেমন ইন্ছিয়শক্তি জড়ীভূত বোধ হওয়াতে কার্যে 
সামর্থ্য থাকে না, কিন্ত মন জাগ্রত হইয়! পাশবদ্ধবৎ কষ্ট পায়, নারকীরাও সেইরূপ চিত্তীবস্থা প্রাপ্ত 
হয়। লোভ ও ক্ষুধা অত্যধিক থাঁকিলে, কিন্ত তাহার পূরণের শক্তি ব৷ থাকিলে যেরূপ হয়, 
নারকীদের দশাও সেইরূপ। যাহারা পৃথিবী ও পাথিব ভোগকে একমাত্র সার জ্ঞান করিয়া 
সম্পূর্ণরূপে তন্নয্নচিত্তে ক্রোধলোভমোহপূর্বক পাপাচরণ করে, কখনও নিজের হুক্্তার এবং 
পরলোকের ও পরমার্থ-বিষয়ের চিন্তা করে না, তাহারাই অবীচিতে যাঁয়। পৃথিবীর মধ্স্থ মহাগি 
তাহাদের দগ্ধ করিতে পারে না (সুক্মতাহেতু ), কিন্তু তাহার! নিজের সুক্ষতা না! জানিয়া এবং 
স্থল পদার্থ ব্যতীত অন্য হুক্মপদীর্থবিষক সংস্কার ন| থাক। হেতু, কেবল সেই স্থল 'মগ্লিতে 
পর্ধ্বসিতবুদ্ধি হইয়া! দগ্ধবৎ হইতে থাকে, এইরূপ হইতে পারে। অন্তান্ত নিরয়েও শ্ররূপ অপেক্ষাকৃত 
অল্প দুষ্কতির ভোগ হয়। 

পৃথিবীতে যেরূপ তিষ্যক্ জাতি, হুঙ্ষশরীরীদের মধ্যে সেইরূপ সপ্ত পাতালবাসীর! তিথ্যক্জাতি- 
স্বরূপ। একই স্থানকে স্কুল, সুক্ম বা মিশ্র দৃষ্টি অনুসারে ভিন্নভিন্নরূপ প্রতীতি হয়। মনুষ্যেরা 
যাহাঁকে মাট-জল-অগ্ল্যাদি দেখে, নিরধীরা তাহাকে নরক দেখে, পাতালবাসীর! তাহাকে স্বাবাসভূমি 
পাতাল বলিয়৷ ব্যবহার করে। ভূর্লোকের পৃষ্ঠ হইতে দেবলোক আরম্ভ হইয়াছে। তৃপৃষ্ঠ 
রে পৃথিবীর পৃষ্ঠ নহে, কিন্তু পৃথিবীর বাযুস্তরের কোষ অপেক্ষা অনেক উপরে তৃপৃষ্ঠ ব| 

| 
পাতালবাসীরা! এবং ওপপাঁদিক দেবের! পৃথক যোনি বলিয়া কথিত হয়। নারকীরা মনুষ্যের 

পরিণাম, সেইরপ স্ববাসী মন্ষ্যুও আছে। তাহাদের মনুষ্য জন্ম স্মরণ থাকে । শ্রতিতে এইজস্ঠ 
দেবগন্ধর্ব ও মনুষ্যগন্ধরর্ব এইরূপ তেদ আছে। 

এই লোকসংস্থান এবং লোকবাঁসীনের ব্ষিয় না বুঝিলে কৈবলোর মাহাত্য হৃদয়ঙ্গম হয় না। 
পুণ্যফলে নিম্ন দেবলোকে গতি হয়। আর যৌগের অবস্থা লাভ করিলে তাহার তারতম্যানুসারে 
উচ্চোচ্চ লোকে গতি হয়। সম্প্রজ্তান লইয়৷ ব্রহ্মলোকে যাইলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না। তথায় 
যাইলে “রহ্মণা সহ তে সর্ব সম্প্রাপ্তে গ্রতিসঞ্চরে। পরস্তান্তে রুতাত্মানঃ প্রবিশস্তি পরম্পনম্।” 
এইরূপ গতি হয়। সমাঁধিবলে শারীরসংস্কারের মতীত হওয়াতেই তাঁহাদের শরীরধারণ হয় না। 
বিবেকজ্ঞান অসম্পূর্ণ বা বিপ্লত থাকে বলিয়াই তাহারা লোকমধ্যে অভিনিরবন্তিত হুইয়৷ পরে প্রলয়ের 
সাহায্যে কৈবল্য লাভ করেন। 

বিদেহলয়ের ও প্ররুতিপয়ের সিদ্ধদের সম্যক্ অর্থাৎ একৃতিপুরুষের প্রকৃত বিবেকজ্ঞান হয় না, 
কিন্ত বৈরাগ্যের দ্বার করণলয় হয় বলিয়া, তাহার! লোকমধ্যে থাকেন না; কিন্তু মোক্ষপদে থাকেন। 
পুলঃ সর্গে তাহারা উচ্চলোকে অভিনির্বন্তিত হন। কৈবল্যপদ সর্ধবলোকাতীত ও পুনরাবর্তনশৃ্ঠ। 

পাম্প 



বিভূতিপাদ। ২৭।২৮ সুত্র। ২৪১ 

চন্দ্রে তারাব্যুহজ্ঞানম্ ॥ ২৭ ॥ 
ভাষ্যম্। চন্ত্রে সযমং কৃত্বা তারাব্যুহং বিজানীয়াৎ ॥ ২৭ ॥ 

২৭। চন্দ্রে যম করিলে তারাদের ব্যহজ্ঞান হয়.॥ স্থ 

ভাষাম্ুবাদ- চন্দ্রে সংযম করিয়! তারাবাহ বিজ্ঞাত হইবে। (১) 
'টীক।। ২৭। (১) পূর্বেই ব্ল! হইয়াছে সুধ্য যেমন কুতধ্যঘবার, চক্্ও সেইরূপ চক্র । চর 

ঠিক দ্বার নহে কারণ হুধ্যদ্বারা কোন শক্তিবলে ত্রহ্গযানেরা৷ অতিবাহিত হইয়া ব্রহ্মলোকে যান। 
চন্দ্রের দ্বারা সেরূপ হয় ন!। চন্ত্রসম্বন্ধীয় লোক প্রাপ্ত হইয়৷ পুনঃ পৃথিবীতে আবর্তন হয়। প্তত্র 
চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে |” স্ুধ্য যেরূপ স্বপ্রকাশ, স্ুধ্যঘারের প্রজ্ঞাও সেইরূপ 
নিজের আলোকে দেখা । সমস্ত লোক জানিতে হইলে তাদৃশ জ্ঞানের আলোকের প্রয়োজন। 
চন্দ্রের আলোক প্রতিফলিত । জ্ঞেয় হইতে গৃহীত আলোকে কোন দ্রব্য দেখিতে হুইলে যেরূপ 
প্রজ্ঞার প্রয়োজন তারাব্যহ-জ্ঞানের জন্য সেইরূপ জ্ঞানশক্তির আবশ্তক। সৌযুম প্রজ্ঞার এস্থলে 
প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ সাধারণ ইন্দরিয়সাধ্য জ্ঞান যেরূপ তাহাঁরই অত্যুৎকর্ষ হইলে বা স্থুল- 
বিষয়ের জ্ঞানের উৎকর্ষ হইলে তারাব্যহজ্ঞান হয়। 

অন্তান্ত যোগগ্রন্থেও নাসাগ্রাদিতে চন্দ্রের স্থান বলিয়া উত্ত আছে, যথা, “নাসাগ্রে শশধগ- 
বিশ্বং।৮ “তালুমূলে চ চন্দ্রমাঃ” ইহা চক্ষুসম্বন্ধীয় চন্দ্রম।। ফলে বিষয়বতী প্রবৃত্তিই চন্রসংযমজ 
প্রজ্ঞা । ন্ুযুযা দিয়! উৎক্রান্ত্ি ঘটিলে যেরূপ সুধ্যের সহিত সম্পর্ক থাকে বলিয়া তাহার নাম 
নুষ্যঘ্বার, সেইরূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দিয়া উৎক্রাস্তি হইলে চন্ত্রসন্বন্ধীয় লোক প্রাপ্তি হয় বলিয়। 
ইহার নাম চন্দ্র বা! চন্দ্রঘার। কুর্ধ্য ও চন্দ্র বা! প্রাণ ও রয়ি নামক প্রাচীন শ্রত্যুক্ত আধ্যাত্মিক 
পদার্ধও আছে। 

ধূবে তদগতিজ্ঞানম্ ॥২৮॥ 
ভাস্তমূ। ততো গ্রবে সংযমং কৃত্বা তারাণাং গতিং জানীয়াদ, উর্ধবিমানেষু কৃতসংযমন্তানি 

বিজানীয়াৎ ॥ ২৮॥ 

২৮। ধরবে সংযম করিলে তারাগতির জ্ঞান হয় ॥ সু 

ভাব্যান্ুবাদ-_তাহার পর ঞ্ুবে ( নিশ্চল তারায় ) সংযম করিয়৷ তারাগণের গতি জ্ঞাতব্য। 
উর্ধবিমানে সংযম করিয়। তাহ! জানিবে। (১) 

'টাকা। ২৮। (১) তারার জ্ঞান হইলে তাহাদের গতিজ্ঞান বাহ্ উপায়েই হয়। 
অতএব এব সাধারণ ঞ্রুব। ভাষ্যকারও গ্রুবকে উর্ধ বিমানের সহিত বলিয়৷ সুস্পষ্ট ব্যাখ্য। 
করিয়াছেন। ঞব লক্ষ্য করিয়া সমগ্র আকাশে স্থিরনিশ্চলভাবে সমাহিত হইয়। থাকিলে 
জ্যোতিফদের গতি যে বোধগম্য হইবে, তাহা ম্পষ্ট। স্বস্থৈধ্যের উপমায় তারাদের গতির 
জান হয়। 

৯ 



২৪২ পাতঞ্জল দর্শন । 

নাভিচক্রে কায়ব্যুহজ্ঞানম্ ॥ ২৯ ॥ 
ভাষ্যম্। নাতিচক্রে সংযমং কৃত্বা কায়বাহং বিজানীয়াং। বাতপিতশ্লেম্বাণন্্যে 

দোষাঃ সম্তি, ধাতবঃ সপ্ত ত্বগ-লোহিত-মাংস-নাযস্থিমজ্জা-শুক্রাণি, পূর্ববং পূর্ববমেষাং বাহ্মিত্যেষ 
বিভ্াসঃ ॥ ২৯ ॥ 

২৯। নাভিচক্রে সংযম করিলে কায়ব্াহজ্ঞান হয় ॥ সু 

ভাষ্যান্গবাদ্- নাভিচক্রে সংযম করিয়া কায়ব্যহ বিজ্ঞাতব্য। বাতি, পিত্ত ও কফরূপ 
ত্রিবিধ দোষ আছে (১)। আর ধাতু সপ্ত ত্বক্, রক্ত, মাংস, স্নামু, অস্থি, মজ্জা! ও শুক্র। 
ইহারা পর পর অপেক্ষা বাহারূপে বিন্তন্ত। 

টাকা । ২৯। (১) যেমন কুধ্যদ্ধারকে প্রধান করিয়া ন্যান্ঠ যথাযোগ্য বিষয়ে সংযম 
করিলে ভূবনজ্ঞান হয়, সেইরূপ নাভিস্থ চক্র বা! যনত্রমূহকে প্রধান করিলে শরীরের ঘন্্রসমূহের 
জ্ঞান হয়। 

বাত, পিত্ত ও কফ এই তিনটি দৌষ ব! রোগের মূল বলিয়৷ আযুর্ধ্বেদে কথিত হয়। ইহারা 
সত্ব, রজ ও তম এই গুণমুলক[ুবিভাগ এরপ স্ুশ্রত বলিয়াছেন। তাহা হইলে বায়ু বৌধাধিষ্ঠান 
সমূহের বিকার, পিত্ত সধশারক অংশের বিকার ও কফ স্থিতিশীল অংশের বিকার হইবে। বস্তত 
উহাদের লক্ষণ পর্ধ্যালোচিন! করিলে উহাই প্রতিপন্ন হয়। চিত্তবিকার, বাতিগীড়া, প্রভৃতি স্গয়ৰিক 
বিকার সকল বায়ুবিকার বলিয়া কথিত হয়। স্নাঘবিক শূল ও আক্ষেপ তাহার প্রধান লক্ষণ। 
পিত্ৃঘটিত রক্তসঞ্ালনের বিকারই পিতৃপোষ বলিয়া কথিত হয়। তাহাতে অনিদ্রা, দাহ প্রভৃতি 
চাঞ্ল্যগ্রধান পীড়া হয়। শরীরের যে সমস্ত শ্রোত বা নালীর মুখ বাহিরে খোলা তাহাদের ত্বকের 
নাম শ্রৈন্সিক বিশ্রী । মুখ হইতে গুহ পথ্যন্ত যে শ্রোত আছে তাহাতে, শ্বাস নালীতে, মূত্র নালীতে, 
চক্ষুতে ও কর্ণে শ্লৈগ্মিক বিল্লী আছে। শ্্রম্মিক ঝিল্লীযুক্ত শ্রোতঃসমূহ প্রধানত শরীরধারণ কাধ্যে 
ব্যাপৃত। অন্ন, জল ও বায়ু-রূপ আহার, এবং জ্ঞানে্্িয়ের বিষয়াহার, সমস্তই শ্রৈগ্মিক বিললীযুক্ত 
স্তরের দ্বারা সাধিত হয়। মুত্রনালী এবং গুহ, জল ও অন্ন-রূপ আহার সম্বন্ধীয় নির্মঘার। এই 
সমস্ত যন্ত্রের বিকার কফ-বিকার বলিয়া কথিত হয়। 

সধশরণীল বায়ুর, পিত্তের এবং কফের সহিত এ এ লক্ষণের এইরূপ কিছু সম্পর্ক থাকাতে 
উহার! বাত, পিত্ত ও কফ নাঁমে অভিহিত হইয়াছে । কিন্তু শেষে লোকে মূলতন্ব ভুলিয়৷ সাধারণ 
বাতাস, পিত্তরস ও শ্রেম্সাকে তিন দোষ মনে করিয়! অনেক ভ্রান্তির স্থজন করিয়া গিয়াছেন। 
প্রাগুক্ত দৌষবিভাগ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। কিন্তু সাধারণত বাহা বাতি, পিত্ত ও কফ বলিয়া! সর্ব 
শরীরে খোঁজ হয়, তাহা অপ্রকৃত পদার্থ। কেবল পী মূল সত্যের সহিত সম্বন্ধ থাকাতেই উহা 
টিকিয় রহিয়াছে । গুণত্রয় যেরূপ আপেক্ষিক ও প্রতি ব্যক্তিতে লভ্য, বাতাদি দোষও সেইরূপ । 
তজ্জন্ত বাঁত-পৈত্তিক, বাত-শ্লৈম্মিক ইত্যাদি বিভাগ সর্ব শরীরের রোগেই প্রযুক্ত হয়। ওঁধধও 
সেইরূপ বাতনাশক, শিত্তনাশক ও কফনাশক, এই তিন শ্রেণীতে বিতক্ত হইয়াছে। বাঁতিনাশক 
অর্থে বাতবৈষম্যের যাহাতে সাম্য হয়। বাতের প্রাবল্যজনিত বৈষম্য ও মুছতাজনিত বৈষম্য এই 
উভয় প্রকার.বৈষম্য হইতে পারে। প্রাবল্য, উপশমকারী ওঁষধের দ্বারা এবং মৃছুতা৷ উত্তেজক ওঁঘধের 
দ্বার শাস্ত হয়। এইরপে প্রত্যেক যন্ত্র প্রত্যেক পীড়ার হিতকর ও অহিতকর ওঁধধ আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। প্র প্রথাটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক । কিন্ত পূর্কেই বল! হইয়াছে উহা! অজ্ঞ লোকের দ্বারা 
সহজেই বিকৃত হইবার কথা । বিশেষ বিজ্ঞতা ন! থাঁকিলে, বিশেষতঃ গুণত্রয়ের জান ন! থাকিলে 
ইহাতে পারদশ্িতা হইবার আঁশ! নাই । 



বিভূতিপাদ। ৩০৩১ সুত্র । ২৪৩ 

সাংখ্য হইতে যেরূপ অহিংসা, সত্য আদি উচ্চতম শীল ও বোগধন্ম লাভ করিয়া সর্ব্ব জগৎ 
উপকৃত হইয়াছে, সেইরূপ চিকিৎসাবিগ্ঠার মূলতত্ব লাভ করিয্ও সর্ব জগৎ উপকৃত হইয়াছে। 

সপ্ত ধাতুতে শরীরের বিভাগ যে স্থল বিভাগ, তাহা বলা বাহুল্য । 

কণঠকুপে ক্কুৎপিপাসানিরত্তিত ॥ ৩০ ॥ 
ভাব্যম্। জিহ্বার অধস্তাৎ তন্তঃ ততোৌঁ্ধস্তাৎ কণ্ঠঃ, ততোহুধন্ডাৎ কৃপঃ, তত্র সংযমাৎ 

ক্ষুৎংপিপাসে ন বাধেতে ॥ ৩০ ॥ 

৩০। কণ্ঠকৃপে সংযম করিলে ক্ষুৎপিপাসার-নিবৃত্তি হয় ॥ সু 

ভাষ্যান্ুবাদ-_জিহবার অধোদেশে তন্ত, তাহীর অধোদেশে ক, তাহার অধোঁভাগে 
কূপ। তাহাতে সংযম করিলে ক্ষুৎপিপাঁসা লাগে ন| | (১) 

টীকা । ৩০। (১) তত্ত বাগযন্ত্েরে অংশবিশেষ, ইহাকে ৬০০৪। ০০105 বলে। উহা 
[,7191)5 যন্ত্রের অগ্রে স্থিত। 121070% যন্ত্র ক, আর 71801)58 ককৃপ ॥ তথায় সংযমের 

দ্বার! স্থির প্রসার্ভাব লাভ হইলে ক্ষুৎপিপাঁসার গীড়াবোঁধের উপর আধিপত্য হয়। অব্য 
ক্ষুৎংপিপাঁস! অন্ননালী বা 51107611681 ০8178] এ অবস্থিত ; সুতরাং 0850101:8205 নাঁলীতে 

ধ্যান বিধেম হইবে এবপ সহসা মনে হইতে পাঁরে। কিন্তু স্নায়বিক ক্রিয়া অনেক সময় পার্খ বা 
দূর হইতে অধিকতর আয়ত্ত করা যাঁয় তাহা স্মরণ রাখা উচিত। 

কুল্মনাডযাৎ স্থৈষ্যম, ॥ ৩১ ॥ 
ভাব্যম্। কৃপাদধ উরসি কুম্মীকার! নাড়ী, তন্তাঁং কৃতসংযমঃ স্থিরপদং লভতে, থা সর্পে 

গোঁধা বেতি ॥ ৩১ ॥ 

৩১। কৃর্মনাড়ীতে সংযম করিলে স্থেধ্্য হয় ॥ স্থু 

ভাষ্যানুবাঁদ--কুপের নীচে বক্ষে কৃম্মীকার নাড়ী আছে তাহাতে সংঘম করিলে স্থিরপদ 
লাভ হয়। যেমন সর্প বা গোধা। (১) 

টীক1। ৩১। (১) কৃপের নীচে কুম্ধনাড়ী, স্থৃতরাঁং 73:00010191 ৫৮৪ই কৃষ্মনাড়ী। 
তাহাতে সংযম করিলে শরীর স্থির হয়। শ্বীস্যন্ত্রের স্থের্য্য হইলে যে শরীরের স্থেরধ্য হয়, তাহা 
সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। সর্প ও গোধা যেরূপ অতি স্থিরভাবে প্ররস্তরমূর্তির মত 
নিশ্চল থাকিতে পারে, ইহার দ্বারা যোগীও সেইরূপ পারেন। সর্পের! সর্ধবাবস্থায় শরীরকে কা্ঠবৎ 
নিশ্চল রাখিতে পারে। শরীর স্থির হইলে তৎসহ চিতও স্থির হয়। সুত্রস্থ স্থৈধ্য চিত্বন্থধ্যকে 
লক্ষ্য করিতেছে । কারণ ইহারা সব জ্ঞানরূপা সিদ্ধি। 
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মুর্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্ ॥ ৩২ ॥ 
ভাষ্যম.। শিরঃকপালেহস্তশ্ছি্রং প্রভাম্বরং জ্যোতি, তত্র সংযমাৎ সিদ্ধানাং গ্ভাবাপৃথিব্যো- 

রস্তরালচারিণাং দর্শনম্ ॥ ৩২ ॥ 

৩২। মুর্ধজ্যোতিতে সংযম করিলে সিদ্ধদর্শন হয় ॥ সু 

ভাব্যান্ুবাদ- শিরঃকপালের (মাথার খুলির) মধ্যস্থ ছিদ্রে প্রভাস্বর জ্যোতি আছে, 
তাহাতে সংযম করিলে, হ্যলোক ও পৃথিবীর অন্তরালচারী সিদ্ধগণের দর্শন হয়। (১) 

টাকা। ৩২। (১) মন্তকের অভ্যন্তরে বিশেষতঃ পশ্সন্ভাগে জ্যোতি চিন্তনীয়। 
পূর্বোক্ত প্রবৃত্যালোক আয়ত্ত না! থাকিলে ইহার দ্বারা সিদ্ধদর্শন ঘটিতে পারে। সিদ্ধ এক 
প্রকার দেবযোনি। 

প্রাতিভাদ্ বা সর্বম, ॥ ৩৩॥ 
ভাব্যম্। প্রাতিভং নাম তারকং, তদ্বিবেকজন্ত জ্ঞানন্ত পূর্ববরূপং যথোদয়ে প্রভা তাস্করন্ত, 

তেন বা সর্ধমেব জানাতি যোগী প্রাতিভন্ত জ্ঞানস্তোৎপত্তাবিতি ॥ ৩৩ ॥ 

৩ । প্রাতিভ হইতে সমস্তই জান! যায় ॥ নু 
ভাব্যান্গবাদ-_প্রাতিত তারক নামক জ্ঞান, তাঁহ৷ বিবেকজ জ্ঞানের পূর্বরূপ। যেমন 

হুধ্যোদয়ের পূর্বকালীন প্রতা। তাহার দ্বারাও অর্থাৎ প্রাতিভজ্ঞানের উৎপত্তি হইলেও যোগী সমন্তই 
জানিতে পারেন। (১) 

টীকা। ৩৩। (১) বিবেকজ জ্ঞান ৩/৫২-৫৪ স্থত্রে দ্রষ্টব্য । তাহার পূর্বে যে 
আল প্রসাদ হয়, (যেমন সুধ্যোদয়ের পূর্ব্বেকার আলোক) তত্বারা পূর্বোক্ত সমস্ত 
জ্ঞান হয়। 

হৃদয়ে চিত্তসংবিৎ ॥ ৩৪॥ 
ভাষ্যমূ। যদিদমন্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুগুরীকং বেশ, তত্র বিজ্ঞানং তন্মিন্ সংযমাৎ 

চিত্তসংবিৎ ॥ ৩৪ ॥ 

৩৪। হৃদয়ে সংযম করিলে চিত্তবিজ্ঞান হয় ॥ সু 

ভাব্যান্গুবাদ্ব--এই ব্রহ্মপুরে (হৃদয়ে) যে দহর (অর্থাৎ ক্ষুদ্র গর্তযুক্ত ) পুগুরী- 
কাকার বিজ্ঞানের গৃহ আছে তাহাতে বিজ্ঞান থাঁকে। তাহাতে সংযম হইতে চিত্তসংবিৎ 
হয়। (১) ্ 

টাকা। ৩৪। (১) সংবিৎ অর্থে হলাদযুক্ত আভ্যন্তর জ্ঞান। হ্থায়ে সংযম করিলে 
বুদ্ধিপরিণীম চিত্তবৃত্তি সকলেরও তাহাতে যথাযথ ভাবে সাক্ষাৎকার হয়। ১1২৮ সুত্রের টিপ্ননে 
ছদয় এবং তাহার ধ্যানের বিবরণ দ্রষ্টব্য। মন্তিফ বিজ্ঞানের যন্ত্র বটে, কিন্তু আমিত্বে উপনীত 
হইতে হইলে হুদয়-ধ্যানই প্রশস্ত উপায়। হ্বদগ্ন হইতে মন্ডিষবের ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া এক এক 
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প্রকার বৃত্তি সাক্ষাতকৃত হয়। বৃত্তি সকল রূপাদির গ্যায় দেশব্যাপী আলম্বন নহে। রূপাদি- 
জ্ঞানে যে কালিক ক্র্রিক্াপ্রবাহ থাকে তাহার উপলব্ধিই চিত্তবৃত্তির সাক্ষাৎকার। বিজ্ঞানের 
মূল কেন্দ্র আমিত্ব-প্রত্যয়-রূপ বুদ্ধি; তাহা! হৃদয়-ধ্যানের দ্বার সাক্ষাৎর্ূৃত হয়। তাহা বক্ষ্যমাণ 
পুরষ-জ্ঞানের সোপান-স্বরূপ | 

৩ জপ অসআ 

সত্বপুরুষয়ো রত্যস্তাসঙ্কীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষে। 
ভোগঃ পরাথত্বাৎ স্বার্থসংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্ ॥ ৩৫ ॥ 
ভাষ্যম্। বুদ্ধিসতবং প্রখ্যাশীলং সমানস্ৌপনিবন্ধনে রজজ্তমসী বশীকৃত্য সম্বপুরুষান্ঠত।- 

প্রত্যয়েন পরিণতং, তম্মাচ্চ সত্বাৎ পরিণামিনোহত্যন্তবিধর্মী শুদ্ধোহন্তশ্চিতিমাত্ররূপঃ পুরুষ: তয়ো- 
রত্যস্তাসন্কীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষো ভোগঃ পুরুষস্ত, দর্শিতবিষয়ত্বাৎ। স ভোগপ্রত্যয়ঃ সব্ন্ত পরার্থ- 
স্বাদ দৃশ্ত», যস্ত তম্মাদ্িশিষ্ট-শ্চিতিমাত্র-রূপোইন্যঃ পৌরুষেয়ঃ প্রত্যয়স্তত্র সংবমাৎ পুরুষবিষয়! প্রজ্ঞা 
জায়তে, ন চ পুরুষ-প্রত্যয়েন বুদধিসত্্াত্বন! পুরুষো দৃশ্ততে, পুরুষ এব প্রত্যয়ং স্বাত্মাবলম্বনং পশ্তাতি, 
তথাহ্থাক্তং “বিজ্ঞাতারমরে ৫কেন বিজানীয়াদ্” ইতি ॥ ৩৫ ॥ 

৩৫। অত্যন্তভিন্ন যে সত্ব ও পুরুষ তাহাদের অবিশেষপ্রত্যয়ই ভোগ, তাহ! পরার্থ, সথতরাং 
্বার্থসংযম করিলে পুরুষজ্ঞান হয় ॥ স্ 

ভাব্যান্বাদ-__বুদ্ধিসত্ প্রখ্যাশীল, সেই সতের সহিত সমানরূপে অবিনাভাবসন্বন্যুক্ত রজ ও 
তমকে বশীভূত বা অভিভব করিয়৷ বুদ্ধি ও পুরুষের ভিন্নতা প্রত্যয়ে (১) বুদ্ধিসত্ত পরিণত হয়। পুরুষ 
সেই পরিণামী বুদধিসত্ব হইতে অত্যস্তবিধন্মা, শুদ্ধ, বিভিন্ন, চিতিমাত্রস্বরূপ ; অত্যন্ততিন্ন তাহাদের 
( বুদ্ধিসত্বের ও পুরুষের ) অৰিশেষপ্রত্যয়ই পুরুষের ভোগ, কেননা তাহ! ( পুরুষের) দর্শিতবিষয়। 
সেই ভোগপ্রত্যয় বুদ্ধিসত্বের, অতএব তাহা পরার্থত্বহেতু (ভ্রষ্টার) দৃশ্ত। যাহা ভোগ হইতে 
বিশিষ্ট চিতিমাত্ররূপ, অন্ত বে পুরুষ তৎসম্বম্ধীয় প্রত্যয়, তাহীতে সংঘম করিলে পুরুষবিষয়া 
প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। বুদ্ধিসববীত্মক পুরুক্বপ্রত্যরের দ্বারা পুরুষ দৃষ্ট হয় না। কিঞ্চ পুরুষ স্থাত্মা- 
বলম্বন প্রত্যয়কেই জানেন। যথা উক্ত হইয়াছে ( শ্রুতিতে ) “বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা 
বিজ্ঞাত হইবে ।” 

টাক1। ৩৫। (১) পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে বিবেকখ্যাতি বুদ্ধির ধর্ম অর্থাৎ প্রত্যয়- 
বিশেষ । তাহ! বুদ্ধির চরম সাত্তিক পরিণাঁম। বুদ্ধির রাঁজমিক ও তামসিক মল অভিভূত হইলেই 
বিবেকপ্রত্যয় উদিত হয়। সেই বিবেকপ্রত্যয়রূপ অতিপ্রকাশশীল বুদ্ধি হইতেও পুরুষ পৃথক্। 
কারণ, বুদ্ধি পরিণামী ইত্যাদি (২২০ দ্রষ্টব্য )। 

তাদৃশ যে বুদ্ধি ও পুরুষ, তাহাদের যে অবিশেষপ্রত্যয় বা অতেদ জ্ঞান, অর্থাৎ একই 
জ্ঞানবৃত্তিতে যে উভয়ের অন্তর্ভাব, তাহাই ভোগ। প্রত্যয় বলিয়া ভোগ বুদ্ধির বৃত্তি; আর 
বুদ্ধির বৃত্তি বলিয়! তাহা দৃশ্ত । দৃশ্ত বলিয়। ভোগ পরার্থ অর্থাৎ পর যে ত্রষ্টাী তাহার অর্থ বা বিষয় 
বা প্রকাশ্ত। দৃশ্ত পরার্থ, আর পুরুত্য স্বার্থ, ইহ পূর্বেও ( ২২০) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। স্মার্থ 
অর্থে যাহার স্বভৃত অর্থ আছে তাঁদৃশ, অর্থাৎ অর্থবান্। সেই স্বার্থপুরুষ বিবক্ষান্ুসারে হ্বরূপাবস্থিত 
পুরুষও হয় এবং তথ্িষযা বুদ্ধি ব! পৌরুষ প্রত্যয়ও হয়? এখানে স্বার্থ পৌরুষ প্রত্যয়ই সংযমের 
বিষয়। এতঘিষয়ে তাত্যকার বলিয়াছেন "স্ত'.... 'পৌরুষেয়ঃ প্রত্যয়:” অর্থাৎ বুদ্ধির ঘ্বার৷ গৃহীত 
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পুরুষের মত ভাঁব, যাহা কেবল অস্মীতিমাত্র ব্যবহারিক গ্রহীতা, তাহাই সংযমের বিষয় এই 
স্বার্থপুরষ। অর্থাৎ ব্যবহার দশায় পুরুতার্থের যাহ! মূল বলিয়৷ বৌধ হয়, তাহা স্বরূপ পুরুষ নহে, 
কিন্তু তাহ! পৌরতপ্রত্যয বা আত্মাকারা বুদ্ধি। বৈদান্তিকেরাও বলেন “আত্মানাতআকারং শ্বতাব- 
তোহবস্থিতং সদা চিত্তং,। সেই স্বার্থ, পৌরুষপ্রত্যয়ে সংযম করিলে পুরুষের জ্ঞান হয়। 

ইহাতে শঙ্কা হইবে তবে কি পুরুষ বুদ্ধির জ্ঞেয় বিষয়? না, তাহা নহে। তজ্জন্য ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন পপুরুষবিষয়া প্রজ্ঞা হয়। অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বার৷ পুরুষ প্রকাঁশিত হন নাঁ। পুরুষ 
স্বপ্রকাশ ; বুদ্ধি বা “আমি” তাহাতে বুদ্ধি করে “আমি ম্বরূপতঃ স্বপ্রকাশ”, ইহাই পৌর 
প্রত্যয়। শ্রুতান্নমানজনিত এরূপ প্রজ্ঞ। অবিশুদ্ধ; কিন্তু সমাধির দ্বারা চিত্ত সাক্ষাৎকার করিয়া 
পরে চিত্ত হইতে পৃথগ ভূত পুরুষকে বুঝাই, বিশুদ্ধ পৌরুষ প্রত্যয় তাহাঁর অপর পারে চিন্রুপ 
অর্থাতীত পুরুষ এবং এ পারে পরার্থা ভোগবুদ্ধি, সুতরাং মধ্যস্থিত তাহাই স্বার্থ ও সংঘমের বিষয়। 
অতএব এই সংযম করিয়া যে প্রজ্ঞা হয় তাহাই পুকুষবিষয়ক চরম প্রজ্ঞা; অনন্তর তন্দ্রা বুদ্ধির 
লয় হইলে স্বরূপস্থিতিরূপ কৈবল্য হ্য়। 

জড়া| বুদ্ধির দ্বারা পুরুষ দৃশ্ত হইবার নহেন ; অতএব এই পুরুষপ্রত্যয় কি? ত্ন্তরে ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন পুরুষাকার! যে বুদ্ধি সেই বুদ্ধিকে পুরুষের উপদশনই পুরুষপ্রত্যর । পুরুধাকাঁর! বুদ্ধি 
উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। “আমি দ্রষ্টা এইরপ জ্ঞানই পুরুষাকার! বুদ্ধির উদ্দাহরণ। হ্বরূপপুরুষ 

বিষয় হটতে পারেন না, & “আমি দ্রষ্টা” বা অন্মীতিমাত্র” বা৷ বিরূপপুরুষই সংযমের বিষয় 
হইতে পারেন। 

ততঃ প্রাতিভ-আবণ-বেদনাহুহদর্শাহহস্বাদবার্ভ! জায়ন্তে ॥ ৩৬ ॥ 
ভাষ্যম্। প্রাতিভাৎ ুক্ষব্যবহিতবি প্রক্কষ্টাতীতানাগতজ্ঞানং, শ্রাবণাদ্ দিব্যশব্দশ্রবণং, 

বেদনাদ্ দিব্যস্পর্শাধিগমঃ, আঁদর্শীদ্ দিব্যরূপসংবিৎ, আশ্বাদাঁদ দিব্যরসসংবিৎ, বার্তীতে৷ দিব্যগন্ধ- 
বিজ্ঞানম্, ইত্যেতানি নিত্যং জায়ন্তে ॥ ৩৬ ॥ 

৩৬। তাহা (পুরুষজ্ঞান ) হইতে প্রীতিত, শ্রাবণ, বেদন, আদর্শ, আস্বাদ এবং বার্ত! 
উৎপন্ন হর ॥ ক্ছু 

ভাব্যানুবাদ-_প্রাতিভ হইতে সুক্ষ, ব্যবহিত, বিপ্রকট, অতীত ও অনাগত জ্ঞান, শ্রাবণ 
হইতে দিব্য শব্খ-সংবিৎ, বেদন হইতে দিব্য-স্পর্শাধিগম, আদর্শ হইতে দিব্যরূপসংবিৎ, আস্মাদ 
হইতে দিব্যরসসংবিৎ, বার্তা হইতে দিব্য-গন্ধবিজ্ঞান হয়। এই সকল (পুরুষজ্ঞান হইলে ) নিত্যই 
( অব্ঠস্ভাবিরূপে ) উদ্ভুত হয় । (১) 

টাক1। ৩৩। (১) ভাষা জুগম। পুরুষজ্ঞান হইলে স্বতই, বিনা সংযমপ্রয়োগে ইহারা 
উৎপন্ন হয়। এই পধ্যন্ত সুত্রকার জ্ঞানরূপ সিদ্ধি বলিলেন, অতঃপর ক্রিয়া ও শক্তি-বিষয়ক সিদ্ধি 
বলিতেছেন। 
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তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুখানে সিদ্ধয়ত ॥ ৩৭ ॥ 
ভাব্যম্। তে প্রাতিভাদয়ঃ সমাহিতচিত্তস্তোৎপদ্যমান। উপসর্গাঃ তন্দ্শনপ্রত্যনীকতাৎ, 

বুখিতচিত্তস্তোৎপগ্ভমানাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ 

৩৭। তাহার! সমাধিতে উপসর্গ বুখানেই সিদ্ধি ॥ স্থ 

ভাব্যান্ুবাদ্__তাহার! প্রাতিভাদিরা উৎপন্ন হইলে সমাহিত চিত্তের বিশ্বন্বরূপ হয় ; যেহেতু 
তাহারা সমাহিত চিত্তের ( চরম ) দ্রষ্টব্য বিষয়ের প্রৃতিবন্ধক। বুখিত চিত্তের তাহার! সিদ্ধি। (১) 

টীকা । ৩৭। (১) সমাধি একালম্বন-চিত্ততা, সুতরাং প্ দিদ্ধি সকল তাহার উপসর্থ। 
একাগ্র ভূমির দ্বার! তত্বে সমাপন্ন হইয়া বৈরাঁগ্য করিলে এবং চিন্তুকে সমাক্ নিরোধ করিলে তবেই 
কৈবল্য হয়। দিদ্ধি তাহার বিকদ্ধ। 

বন্ধকারণ-শৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ চিত্তস্ত পরশরীরা- 
বেশ ॥ ৩৮ ॥ 

ভাষ্যমূ। লোলীভূতম্ত মনসোধ্প্রতিষ্ঠন্ত শরীরে কর্্মাশয়বশাদ্গ্ধঃ প্রতিষ্ঠেত্যর্থঃ, তম্ত কর্্মণণো 
বন্ধকারণস্ত টৈথিল্যং সমাধিবলাৎ ভবতি, প্রচারসংবেদনঞ্চ চিত্তম্ত সমাঁধিজমেব, কর্মমবন্ধক্ষয়াৎ 
স্বচিত্তম্ত প্রচারসংবেদনাচ্চ যোগী চিত্তং স্বশরীরানিক্ষ্য শরীরান্তরেষু নিক্ষিপতি, নিক্ষিপ্তং চিত্তং 
চেন্রিয়াণ্যন্ছ পতন্তি যথা মধুকররাজানং মক্ষিকা উৎপতন্তমনুৎপতস্তি নিবিশমানমন্থ নিবিশস্তে, 
তথেন্দিয়াণি পরশরীরাবেশে চিত্তমনুবিধীয়ন্ত ইতি ॥ ৩৮ ॥ 

৩৮। বন্ধকারণের শৈথিল্য হইলে এবং প্রচারসংবেদন হইলে চিত্তের পরশরীরাবেশ 
সিদ্ধ হয় ॥ স্থ 

ভাষ্যানুখদ-_লোলীভূতত্বহেতু অর্থাৎ চঞ্চলন্বভাবহেতু অপ্রতিষ্ঠ মন, কম্মীশয়বশত শরীরে 
বদ্ধ হইয়। প্রতিষ্ঠিত হয় (১)। সমাধিবলে সেই বন্ধকারণভূত কর্মের শৈথিল্য হয়, আর চিত্তের 
প্রচারসংব্দেনও সমাধিজাত। কর্মবন্ধক্ষরে এবং নাড়ীমার্গে স্বচিত্তের সঞ্চারজ্ঞান হইলে, যোগী 
চিত্তকে ত্বশরীর হইতে নিষফাসন করিয়। শরীরাস্তরে নিক্ষেপ করিতে পারেন। চিত্ত নিক্ষিপ্ত হইলে 
ইন্দ্রিয় সকলও তাহার অন্গগমন করে। যেমন মধুকররাঁজ উড্ভীন হইলে মক্ষিকারাও উড্ডীন হয়, 
আর নিবিষ্ট হইলে মক্ষিকাঁরাও তৎপশ্চাৎ নিবিষ্ট হয়, সেইরূপ পরশরীরাবিষ্ট হইলে ইন্্িয়গণ 
চিত্তের অন্ুগমন করে। 

টাকা । ৩৮। (১) "আমি শরীর এইরূপ ভাব অবলম্বন করিয়। চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে বিঙ্ষিপ্ত 
হইয়া! বিষয়ে ধাবিত হয়। “আমি শরীর নহি” এইরূপ ভাব বিক্ষিপ্ত চিত্তে স্থির থাকে না। তাহাই 
শরীরের সহিত বন্ধন । কিঞ্চ, শরীর কর্মমসংস্কারের দ্বারা রচিত। কর্ম করিতে থাকিলে নেই 
সংস্কার ( অর্থাৎ চিত্ত ) শরীরের সহিত মিলিত থাকিবেই থাকিবে । সমাধির দ্বারা “আমি শরীর নহি? 
এরপ প্রত্যয় স্থির থাঁকাতে এবং শরীরের ক্রিয়া সকল রুদ্ধ হওয়াতে, চিত্ত শরীরমুক্ত হয়। আর 
সমাধিজাত সুক্ষ অন্তদ্টিবলে নাড়ীমার্গে চিত্তের প্রচারের ঝ| সঞ্চারের জ্ঞান হয়। হহার দ্বারা 
পরশরীরে চিত্বকে আবিষ্ট করা যায়। 

ক ওজয 



২৪৮ পাঁতঞ্জল দর্শন। 

উদান-জয়াজ্জল-পক্ক-কণ্টকাদিষগজ উত্ক্রাস্তিশ্চ ॥ ৩৯ ॥ 
ভাষ্যম্। সমভতেন্দিয়বৃতিঃ প্রাণাদিলক্গণা জীবনম্। তন্ত ক্রিয়। পঞ্চতম়ী, প্রাণো মুখনাসিকা- 

গতি-রাহদয়বৃত্তিঃ, সমং নয়নাৎ সমান-শ্চানাভিবৃত্তিঃ অপনয়নাদপান আপাঁদতলবৃত্তিঃ, উন্নয়নাছুদান 
আশিরোবৃত্তিঃ, ব্যাপী ব্যান ইতি। তেষাং প্রধানঃ প্রাণঃ। উদানজয়াৎ জলপঙ্ককণ্টকাদিঘসঙগ:, 
উৎক্রান্তিশ্চ প্রায়ণকালে .ভবতি, তাং বশিত্বেন প্রতিপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥ 

৩৯। উদানজয় হইতে জল, পঙ্ক ও কণ্টকািতে মজ্জন বা লম্মীভাব হয় না আর স্ববশে 
উৎক্রীন্তিও সিদ্ধি হয় ॥ নু 

ভাব্যান্থবাদ-_প্রাণাদিলক্ষণ সমস্ত ইন্দরিয়বৃত্িই জীবন। তাহার ক্রিয়৷ পঞ্চবিধ, প্রাণ 
--মুখনাসিক! গতি, হৃদয় পধ্যন্ত তাহার বৃত্তি। সমনয়ন হেতু সমান; তাহার নাভি পধ্যস্ত বৃত্তি। 
অপনন্নন হেতু অপান, তাহা আপাদতলবৃত্তি। উন্নয়ন হেতু উদদান, তাহা! আশিরোবৃত্তি। 
ব্যান ব্যাপী। তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রাণ। উদ্রানজয় হইতে জলপন্ককণ্টকাদিতে অসঙ্গ হয় 
এবং প্রায়ণকালে ( অচ্চিরাদি মার্গে) উৎক্রান্তি হয়। উদানবশিত্ব হেতু তাহা অর্থাৎ স্ববশে 

উৎক্রান্তি সিদ্ধ হয়| (১) 

টীক1| ৩৯। (১) শরীরের ধাতুগত বোধের যাহা অধিানরপ স্নায়ু, তাঁহার ধারক, উদ্দাননামক 
প্রাণশক্তি । বোধ সকল ইন্্রিয়দার হইতে উর্ধে মন্তি্ধে ব্হনশীল, সেই উর্ধধারায় সংযম করিলে, 
এবং শরীরের সর্বব ধাতুতে প্রকাশশীল সত্ব ধ্যান করিলে, শরীর লঘু হয়। প্রবল চিত্তভাঁব বে 
তৌতিক দ্রব্যের প্রকতিপরিবর্তন করিতে সমর্থ তাহার ব্যাখ্যা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য । উদদানাদি প্রাণের 
বিবরণ “সাংতটীয় প্রাণতত্রে” ও “সাংখ্যতত্বীলোকে” দ্রষ্টব্য । স্ুযুয়াগত উদানে চিত্ত স্থির হইলে 
অচ্চিরাদি মার্গে স্বেচ্ছাপূর্রবক উৎক্রান্তি হয়। 

সমানজয়।জ্দলনম্ ॥ ৪০ ॥ 

ভাষ)ম্। জিতসমানন্ডেজস উপগ্বানং কৃত্বা! জলতি ॥ ৪০ ॥ 
৪০। সমান জয় হইতে জলন হয় ॥ স্থ 
ভাব্যান্ুবাদ-_জিতসমান যোগী তেজের উত্তেজন করিয়া! গ্রজলিত হন। (১) 
টীক1। ৪০। (১) সমাননামক প্রাণের দ্বারা সর্বশরীরে যথাযোগ্য পোষণ হয়। অর্থাৎ অগ্নরসের 

সমনয়ন হয়। তাহা! জয় করিলে যোগীর শরীরেও ছটা! (০৫1৪ ০: ৪৪1৪) প্রকটিত হয়। 
শরীরের ধাতৃতে পোষণরূপ রাসায়নিক ক্রিয়াতে ছটা বঞ্ধিত হয়। সমানজয়ে পোঁষণের উৎকর্ষ হয় 
বলিয়৷ ছট। সম্যক অভিব্যক্ত হয়। 88107) ৬০) 1২6101)50)801), 91৩ সম্বন্ধে গবেষণ! করিয়া 

স্থির করিয়। গিয়াছেন_যে যাহারা এ ০১1৩ জ্যোতি দেখিতে পায়, তাহার! যেখানে রাসায়নিক 
ক্রিয়! হয়, সেই থানে এবং অন্ত কোন কৌন স্থানে বিশেষরূপে দেখিতে পায় । শরীরে স্বভাবতই 
ছটা আছে। শরীরে অণুতে অগুতে এই সংযমের দারা সাত্তিক পু্িভাব জন্মিলে এই ছটা! এত 
বর্ধিত হয় যে সকলেরই উহা দৃষ্টিগোচর হয়। অধুন| এই ৪০৪ র 9০6০ পর্যন্ত গৃহীত হইয়াছে 
এবং উহার ছারা! স্বাস্থ্নির্ণয় করারও ব্যবস্থা হইতেছে । (১৯১২ সালের ৬1110515575 
(51179056৭৪৬ পৃষ্ঠা ত্রটব্য )। 



বিভূতিপাদ। ৪১ সুত্র। ২৪৯ 

শ্রোত্রাকাশয়ে।$ সম্বন্ধমত্যমাৎ দিব্যং শ্রোত্রম্ ॥ ৪১ ॥ 
ভাব্যম্। সর্বশ্রোত্রাণামীকাশং প্রতিষ্ঠা, সর্বশবদানাঞ্চ। যথোক্তং “তুল্গ্যদেশশ্রবণা- 

নামেকদেশশ্রুতিত্বং সর্ক্বেষোং ভবতি” ইতি। তচ্চৈতদাকাশন্ত লিঙ্গম অনাবরণং 
চোক্তম। তথাহমূর্তন্তানাবরণদর্শনাদ্িভুত্বমপি প্রখ্যাতমাকাশস্ত। শব্ধগ্রহণান্গমিতং শ্রোত্রং, 
বধিরাবধিরয়োরেকঃ শবং গৃহ ত্যপরে। ন গৃহ্রাতীতি, তন্মাৎ শ্রোত্রমেব শব্দবিষয়ম। শ্রোত্রাকাঁশয়োঃ 
সম্বন্ধে কৃতসংযমন্ত যোগিনে। দিব্যং শ্রোত্রং প্রবর্ততে ॥ ৪১ ॥ 

৪১। শ্রোত্র এবং আকাশের সন্বন্ধে সন হইতে দিব্য শ্রোত লাভ হয় ॥ স্থ 
ভাবষ্যানুবাদ- সমন্ত শ্রোত্রের এবং সর্ব শব্দের প্রতিষ্ঠা আকাঁশ। যথ! উক্ত হইয়াছে 

“সমান দেশ-( আকাশ ) বর্তী শ্রবণজ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি সকলের এক-দেশাবচ্ছিন্নশ্রুতিত্ব আছে (১)।” 
তাহাই ( একদেশশ্রুতিত্ব ) আকাশের লিঙ্গ ( অনুমাঁপক ) এবং অনাঁবরণত্বও ( অবকাশও ) লিঙ্গ 
বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আর অমূর্ত * বা অসংহত বস্তুর অনাবরণত্ব ( সর্বত্রাবস্থানযোগ্যতা ) 
দেখা যাঁর বলিয়া আকাশের বিভুত্বও ( সর্বগতত্বও ) প্রখ্যাত হইয়াছে। শব্বগ্রহণের দ্বারা 
শ্রোত্রেন্দ্িয় অনুমিত হয়, বধির ও অবধিরের মধ্যে একজন শব্ধ গ্রহণ করে, আর একজন করে না? 
সেই হেতু শ্রোত্রই শব্দবিষয়। শ্রোত্র এবং আকাশের সম্বন্ধবিষয়ে সংযমকাঁরী যোগীর দিব্য শ্রোত্র 
প্রবন্তিত হয়। (* “মূর্তম্ত” এইরূপ মুলের পাঠীন্তর সমীচীন নহে )। 

টাকা । ৪১। (১) আকাশ শব্গুণক দ্রব্য । শব্দগুণ সর্ববাপেক্ষা অনাবরণম্বভাঁব, কারণ 
তাহা সর্ব দ্রব্যকে (রূপাঁদি অপেক্ষা) ভেদ করিতে পারে । বলিতে পার কঠিন, তরল ও বায়বীয় 
দ্রব্যের কম্পনই শব্দ, অতএব শব্দ তাহাদের গুণ। তাহাদের গুণ তাহা এক হিসাবে সত্য বটে, 
কিন্তু কম্পন কেবল তাহাঁদেরকে আশ্রর করিয়া প্রকটিত হ্য়। কম্পনের শক্তি কোথায় থাকে 
তাহা খু*জিলে বাহে মূলতঃ তাপতড়িৎ আদির আশ্রয়দ্রব্যেই পাওয়া যার, আর অভ্যন্তরে মনে 
পাওয়! যায়। যত প্রকার বাহ্ শাব্দিক কম্পন হয়, তাহারা মুলত তাপাদি হইতে উদ্ভুত, আর 
ইচ্ছার দারাও বাগিন্দিয়াি কম্পিত হইয়! শব্দ হয়। বাগুচ্চারণে যদিও বায়ুবেগে কত্ত কম্পিত 
হইয়৷ শব্ধ হয়, তথাপি প্রকৃত পক্ষে তাহা! পৈশিক ক্রিয়ার পরিণাম স্বরূপ। অর্থাৎ বাকা এক 
প্রকার 6510569161705 0৫ 00050100121 €176159 মাত্র । 

শব্দ, তাঁপ বা আলোক-রূপ ক্রিয়ার যে শক্তি, তাহা কি? তদুত্তরে বলিতে হইবে তাহ! 
শবদাদিশূন্ত । শব্দ, স্পর্শ ও রূপাদি-শৃন্ঠ পদার্থকেই অবকাশ বল! যায়। বিকল্প করিয়৷ তাহাকে 
শুদ্ধ শুহ্ত বা! দিক্ বলাও হয়, কিন্তু তাহা অবাস্তব পদার্থ। কিন্তু শব্দাদির ক্রিয়াশক্তি বাস্তব বা 
আছে। "শব্দাদি-শন্ঠ অথচ “আছে' এইরূপ পদার্থ কল্পনা করিলে তাহাকে আকাশ বা অবকাশ রূপ 
কল্পনা করিতে হইবে । সেই অবকাশের ধারণা ( অর্থাৎ বৈকল্পিক বা সম্যক 'অবকাশের ধারণ! 
হইতেই পারে না কিন্তু ধারণাঁযোগ্য অবকাশের ধারণা ) শব্ের দ্বারাই বিশুদ্ধতমভাবে হয়। কেবল 
শব্দমাত্র শুনিলে বাহ্ জ্ঞান হইতে থাকে বটে, কিন্ত কোন মুস্তির জ্ঞান হয় না, অতএব শব্ময়, 
অবকাঁশরূপ, বাহ্ সন্তাই আকাশ। কিঞ্চ সমস্ত কম্পনই অবকাশকে সথচিত করে, অনবকাশে 
কম্পন কল্পিত হইতে পারে না। অবকাশের জন্যই কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থ কম্পিত হইয়া 
শব্ধ উৎপাদন করিতে পারে। অবকাশ আপেক্ষিক হইতে পারে, যেমন কঠিনের নিকট 
বায়বীয় দ্রব্য আপেক্ষিক অবকাশ। শুদ্ধ অবকাশ বৈকল্পিক পদার্থ কিন্ত আপেক্ষিক অবকাশ 
যথার্থ ভাব। 

স্থূল কর্ণযন্ত্র কম্পনগ্রাহী বলিয়৷ অবকাশযুক্ত। অবকাশাভিমানই অতএব শ্রোত্র হুইল, ( কারথ 
২ & 



২৫০ পাতঞ্জল দর্শন। 

ইন্জরিয়গণ অভিাঁনাত্বক )। অর্থাৎ কর্ণ্যন্ত্রের কঠিনপদার্থ (পটহ, 99810195 আদি) অপেক্ষাক্কত- 
অবকাশ-স্বরূপ বায়বীয় দ্রব্যে কম্পিত হয় বলিয়৷ কর্ণ অবকাশাভিমানিক | 

অবকাশের সহিত অভিমান-সম্বন্ধই শ্রোত্রাকাশের সম্বন্ধ। তাহাতে সংযম করিলে ইন্দ্িয়ের 
দিক্ হইতে অভিমানের সাত্তিকতাঁজনিত উৎকর্ষ হয়, এবং অবকাশের দিক্ হইতে অনাবরণত। 
ব। অব্যাহততা হয়। তাহাই দিব্য শ্রোত্র। 

পঞ্চশিখাচাধ্যের বচনের অর্থ যথা_তুল্যদেশশ্রবণানাং অর্থাৎ তুল্যদেশ বা একমাত্র 
আকাশ; সামান্তভাবে তাহার দ্বারা নিশ্মিত হইয়াছে শ্রোব্র যাহাদের__তাদৃশ ব্যক্তিদের । 
তাহাদের শ্রুতি ( কর্ণ ) একদেশ অর্থাৎ আকাশের একদেশবর্তী |. অর্থাৎ এক আকাশময়ত্বহেতু 
নমন্ত কর্ণেন্রিযর আকাশবর্থী। ইহা! ইন্দ্রিয়ের ভৌতিক দিকৃ। শক্তির দিকে ইন্দ্রিয় আভিমানিক। 

কায়াকাশয়ে।ঃ সন্বন্ধলং্যমাৎ লঘৃতুলসমাপত্বেশ্টাকাশগমনম্ ॥৪২॥ 
ভাব্যম্। ধত্র কায়স্তত্রাকাশং তশ্তাবকাশদানাৎ কায়স্ত, তেন সন্বন্ধঃ প্রাপ্তিঃ ( সন্বন্ধাবাপ্ডি- 

রিতি পাঠীস্তরম্ ) তত্র কৃতসংযমো জিত্বা তত্সম্বন্ধং লঘুষু তুলাদিঘাহইপরমাথুত্যঃ সমাপত্তিং লব্ধ 
জিতসম্বদ্ধো৷ লঘু, লঘুত্বাচ্চ জলে পাদাত্যাং বিহরতি, ততস্ত্ণনাভিতন্তমাত্রে বিহৃত্য রশ্মিফু বিহরতি, 
ততো! যথেষ্টমাকাশগতিরস্ত ভবতীতি ॥ ৪২ ॥ 

৪২। কায় ও আকাশের সম্বন্ধে সংযম হইতে এবং লঘুতুলসমাপত্তি হইতে আকাশগমন 
সিদ্ধ হয়॥ সু 

ভাঙ্যানুবাদ্-_যেখানে কায সেখানে আকাশ, কারণ আকাশ শরীরকে অবকাশ দান করে। 
তাহাতে আকাশ ও শরীরের প্রাপ্তি ব! ব্যাপনরূপ সম্বন্ধ । সেই সম্বন্ধে সংযমকারী সেই সম্বন্ধ 
জয় করিয় ( আকাশগতি লাঁভ করেন)। ( অথব!) লঘুতুলাদি পরমাণু পর্যযস্ত দ্রব্যে সমাপত্তি 
লাত করি স্ন্ধজয়ী যোগী লঘু হন। লঘু হওয়াতে জলের উপর পদের দ্বারা বিচরণ করেন, 
পরে উর্ণনাতি-তস্তমাত্রে বিচরণপূর্ববক, পরে রশ্মি অবলম্বন করিয়। বিচরণ করেন। তদনস্তর 
তাহার যথেচ্ছ আকাশগতি লাভ হয়। (১) 

টাকা। ৪২। (১) কায় ও আকাশের সন্ব্বতাঁ অর্থাৎ আকাশকে অবলম্বন করিয়া শরীরের 
যে অবস্থান আছে, তগ্ভাবে সংযম করিলে অব্যাহত ভাবে সঞ্চরণযোগ্যত। হয়। 

আকাশ শব্গুণক। শব আকারহীন ক্ররিগ্নাপ্রবাহমাত্র। সর্বশরীর সেইরপ ক্রিয়াপুঞ্জমাত্র 
ও আকাশের টায় ফাক এইরূপ ভাঁবনাই কায়াকাশের সম্বন্ধভাঁবন! । শরীরব্যাপী অনাহুত নাদ 
তাবনার দ্বারাই উহা! সিদ্ধ হয়। শাস্তাত্তরে তাই অনাহত-নাদবিশেষভাবনার দ্বারা আকাশগতি 
সিদ্ধ হয় বলিয়া কথিত আছে। ্ 

আর তুলা প্রভৃর্তির লঘুভাবে সমাপন হইলে শরীরের অণু সকল গুরুত! ত্যাগ করিয়া লঘু 
হয়। শরীরের রক্তমাংসাঁদি ভৌতিক পদার্থ বস্তুত অভিমানের পরিণাম। "গুরুতা যেরূপ অভিমান- 
পরিণাম সমাধিবলে তাদৃশ অভিমানের বিপরীত অভিমান তাবন! করিলে শরীরের উপাদানের 
লঘুত্বপরিণাম হয়। লঘু শরীর হইতে এবং কায়াকাশের সন্ন্ধজয়হেতু অব্যাহত সশরযোগ্যতা 
হইতে আকাশগমন হয়। 

আধুনিক প্রেতবাদীদের (91769: ) শান্তে সেয়ংস্ (96800) কালে মিডিরম শূল্তে 
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উঠিয়াছে এইরূপ ঘটন| বিবত আছে। 1). 7). 1077৩ নামক প্রসিদ্ধ মিডিযম এইরূপে শূন্টে 
উঠিতেন। প্রাণায়ামকাঁলে শরীরকে অনবরত বাযুবৎ ভাবনা! করিতে হয় বলিয়াও কথন কখন 
শরীর লঘু হয়, এইরূপ কথ! হঠযোগে পাঁওয়া যায় । সকলেরই মূল মাঁনসিক ভাবন|। 

ভাবনার দ্বারা শরীর লঘু হয়_ইহার মূলে এক গভীর সত্য নিহিত আঁছে। তার অর্থে 
পৃথিবীর দিকে গতি। জড় দ্রব্যের প্রক্কতি-অনুসারে সেই গতি বা গতির শক্তি কোন দ্রব্যে বেশী 
কোন দ্রব্যে কম। শরীর বা জড় দ্রব্য কি? প্রাচীনেরা বলেন শরীর পরমাণুসমন্টি ; আর বৌদ্ধরা 
বলেন পরমাণু নিরংশ, অতএব শরীর শৃন্ত। এইন্প কথা আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও আসিয়া 
পড়ে। বিজ্ঞানদৃষ্টিতে পরমাঁণু প্রোটন ও ইলেক্ট্রনের আবর্ত মাত্র। এ সুক্ষ দ্রব্যর্থয়ের মধ্যে 
প্রভূত ফীঁক থাকে (কুর্য ও গ্রহগণের ন্ঠায়)। ইলেক্ট্রন প্রোটনের চতুর্দিকে এক সেকেগ্ডে 
বহুলক্ষবাঁর ঘুরিতেছে। অলাতিচক্রের স্ঠায় একরপে প্রতীত সেই সাবকাশ ইলেক্ন ও প্রোটন 
এক একটি অণু। সুতরাং অণুব মধ্যে ফাকই প্রায় সমন্ত। বৈজ্ঞানিকেরা হিসাঁৰ করেন যে 
শরীরে যত অণু আছে তাহাঁদের প্রোটন ও ইলেক্ট্রন ( ইহারাও বিছ্যুৎবিন্দু মাত্র) সকলকে 
একত্র করিলে ( অর্থাৎ মধ্যের ফাঁক বাদ দিলে ) শরীরের এ উপাদানের পরিমাণ এত ক্ষুদ্র হইবে যে 
তাহা আণুবীক্ষণিক দ্রব্য হইবে। কিঞ্চ সেই দ্রব্যও বিছ্যুৎবিন্দু হইবে। আণুবীক্ষণিক বিছ্যুৎ- 
বিন্দুর ভার আছে দি ধরা! যাঁ় তবে তাহাই শরীরের প্ররুত ভার (কিস্তু শরীর মহাভার বলিয়া 
প্রতীত হয়)। অবশ্য আমাদের অভিমান হইতেই যে শরীরের ভার হইয়াছে তাহা নহে। 
আমাদের অভিমান শরীরের উপাদানের উপর কাধ্য করিয়৷ তাহাদেরকে শরীররূপে পরিণামিত 
করে। শরীরোপাঁদানের প্রকৃতরূপ এক বিছ্যাৎবিন্দু বা আকাশবৎ ভাব। প্রকারবিশেষে 
অভিমানকে সেই দিকে অর্থাৎ কাঁয় ও আকাশের সম্বন্ধে সমাহিত ভাবে প্রয়োগ করিলে 
শরীরোপাদানও সেইরূপ হইতে পারিবে । অর্থাৎ শরীরের অণু সকলের যে গতিবিশেম “তার 
নামক ধন্ম, তাহার পরিবর্তনই শরীরের লঘুতা ও তাহা ত্ররূপে সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব 
শরীর ফাঁক অবকাশকে ব্যাপিয়া নিরেট ভারবতের মত এক অভিমানবিশেষ। মন কোনরূপ 
উপায়ে এই ফাঁক অণুসমষ্টির সহিত মিলিত হইয়৷ মনে করে আমি নিরেট ব্যাপী তারবৎ শরীর । 
সমাহিত স্থির চিত্তের দ্বার সেই অভিমান অন্তরূপ কর! কিছু অসম্ভব কথা নছে। এঠুর্পে ই 

| 
যোগব্যতীত অন্ত অবস্থাতেও শরীর লঘু হর। খুষ্টানদের ৪০ জন সেন্ট (98170) এ্রেই 

লঘুতা বা শৃন্ঠে উত্থানের জন্য সেন্ট হইয়াছেন। উহাদের সংজ্ঞা £%):৩০১৪:। বৌদ্ধরা ইহাকে 
উদ্বেগাগ্রীতি বলেন। 

বহছিরকল্লিতা বৃত্তির্মহাবিদেহ! ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ ॥ ৪৬ ॥ 
ভাঙ্কম্। শরীরাদহির্মনসো! বৃত্ভিলাভো! বিদেহা নাম ধারণা, সা যদি শরীরপ্রতিষ্ন্ত মনসে! 

বহিরৃত্তিমাত্রেণ ভবতি সা কল্পিতেত্যুচ্যতে, য1 তু শরীরনিরপেক্ষা বহিভূতিন্যৈব মনসো৷ বহিিঃ 
সা খকল্পিতা, তত্র কঙ্িতয়া সাধ্যত্যক্ষল্লিতাং মহাঁবিদেহাঁমিতি, যয়৷ পরশরীরাণ্যাবিশস্তি যোৌগিনঃ, 
ততশ্চ ধারণাতঃ প্রকাশাত্মনে! বুদ্ধিসত্বন্ত ঘদ্ আবরণং ক্লেশকর্মাবিপাকত্রয়ং, র্জজ্তমোমূলং তলত চ 
ক্ষয়ো ভবতি ॥ ৪৩॥ 
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৪৩ | শরীরের বাহিরে অকল্পিত| বৃত্তির নাম মহাঁবিদেহা, তাহা হইতে প্রকাশাবরণ ক্ষয় 
হয়। নু 

ভাব্যানুবাদ্- শরীরের বাহিরে মনের যে বৃততিগ্লাভ, তাহা বিদেহনামক ধারণ! (১)। 
সেই ধারণ! যদি শরীরে অবস্থিত মনের বহি তিমাত্রের দারা হয়, তবে তাহাকে কল্লিতা বলা যাঁয়। 
আর যে ধারণ! শরীরনিরপেক্ষ বহিভূতি মনেরই বহি্ৃত্বিরূপা তাহা অকল্লিতা। তন্মধ্যে কল্িতার 
দ্বারা অকল্পিতা মহাঁবিদেহথাঁরণা-বৃত্তি সাধন করিতে হয়। তাহার ( অকল্পিতার ) দ্বার যোগীর৷ 
পরশরীরে আবিষ্ট হইতে পারেন। সেই ধারণা হইতে প্রকাশাত্মক বুদ্ধিসত্বের যে আবরণ-_- 
রজস্তমোমূলক ক্লেশ, কর্ম ও ত্রিবিধ বিপাঁক-__এই তিনের ক্ষয় হয়। 

টীক1। ৪৩। (১) বাহিরের কোন বস্তু (ব্যাপী আকাঁশই প্রশস্ত ) ধারণ! করিম! তথায় 
“আমি আছি* এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে খন তাহাতে চিত্তের বৃত্তি বা স্থিতি লাভ হয় অর্থাৎ 
তাহাতেই আমি আছি এইরূপ বাস্তব জ্ঞান হয়, তখন তাহাকে বিদেহধারণ| বলে। শরীরে এং 
বাহিরে যখন উভয় ক্ষেত্রেই চিত্ত থাকে, তখন তাহাকে কল্লিতা বিদেহধারণা বলে। আর যখন 
শরীরনিরপেক্ষ হইয়া বাহিরেই চিত্ত বৃত্তিলাভ করে, তখন তাহাকে মহাবিদেহধারণা বলে। তাহা 
হইতে ভাম্যোস্ত আবরণক্ষয় হয়। শরীরাভিমানই স্থুলতম আবরণ, এই সংযমে তাহার ক্ষয় 
বা ক্ষীণভাব হয়। 

স্থুলন্ম রূপ-স্ুঙ্কান্বয়ার্থবত্-সত্যমাদ্ ভূতজয়? ॥ 88 ॥ 
ভাব্যম্। তত্র পার্থিবাগ্ধাঃ শব্বাদয়ো বিশেষা; সহাকারাদিভির্ধ ন্মৈঃ স্থুলশব্দেন পরিভাঁষিতাঃ, 

এতদ্ ভূতানাং প্রথমং রূপম্। দ্বিতীনং রূপং স্বসামান্যং, মু্তিভূ মিঃ, স্নেহো জলং, বহ্রিরুষ্ণতা, 
বায়ুঃ প্রণামী, সর্বতোগতিরাকাশ ইতি, এতৎ স্ববপ-শব্দেনোচ্যতে, অন্য সামান্ন্ত শব্দাদয়ো 
বিশেষাঃ। তথা চোক্তম্ “একজাতিসমস্থিতানামেবা।ং ধর্ম মা ত্রব্য। বৃত্তি” রিতি। সামান্ত- 
বিশেধ-সমুদায়োহত্র দ্রব্যম্, দবিষঠোহি সমূহঃ | প্রত্যন্তমিতভেদাবরবাস্থগতঃ__শরীরং বৃদ্ষেণ যুথং বন- 
মিতি। শবেনোপাক্ত-ভেদাবয়বানুগতঃ সমূহঃ__উভয়ে দেবমন্ুস্যাঃ, সমূহস্ত দেবা একোভাগে। মনুষ্য 
দ্বিতীয়ে৷ ভাগঃ, তাত্যামেবাভিধীরতে সমূঃ | স চ তেদাভেনবিবক্ষিতঃ, আম্াণাং বনং ব্রাহ্ষণানাং 
সঙ্ঘঃ, আজবণং ব্রাহ্মণসজ্ঘ ইতি, স পুন ধিবিধো যুতসিদ্ধাবয়বোহ্যুতসিদ্ধাবয়বশ্চ, যুতসিন্ধীবয়বঃ 
সমূহো৷ বনং সঙ্ঘ ইতি, অযূতসিদ্ধীবরবঃ সঙ্ঘাতঃ শরীরং বৃক্ষ; পরমাগুরিতি। “অযুতজিদ্ধা- 
বয়বভেগানুগতঃ সমূহো। দ্রব্য মিতি' পতগ্জলিঃ, এতৎ স্বরপমিতযুক্তম্। 

অথ কিমেষাং হুঙ্গরূপং, তন্মাত্রং ভূতকারণং, তঠ্তৈকোহ্বয়ঝ পরমাণুঃ সামান্িবিশেষাত্মাধ্ধুত- 
সিদ্ধাবয়বভেদাম্গতঃ সমুদায় ইতি, এবং সর্ধবতন্মাত্রাণি, এতৎ তৃতীরম্। অথ তৃতানাং চতুর্থং রূপং 
খ্যাতি-ক্রিয়াস্থিতিণীল! গুণাঃ কাধ্য্বভাবান্থপাঁতিনোহম্বয়শবেনোক্তাঃ। অধৈষাং পঞ্চমং রূপমর্থব্বং, 
ভোগাপবর্গীর্ঘতা গুণেষস্থয়িনী গুণান্তন্মাব্রভৃততৌতিকেঘিতি সর্ববমর্থবং। তেধিদানীংভূতেঘু পঞ্চন্ 
পঞ্চরপেষু সংযমাত্ন্ত তন্ত রূপন্ ব্বরূপদর্শনং জয়ম্চ প্রাছুঞ্বতি, তত্র পঞ্চ ভূতম্বরূপাণি জিত্বা ভূতজয়ী 
তবতি, তজ্জয়াদ্ বসান্ুসারিণ্য ইব গাবোহ্য বন্ল্লানুবিদায়িন্যো তৃতপ্রকৃতয়ো৷ তবর্জি4:89 ॥ 

8৪ স্থল, স্বরূপ, সুঙ্গা, অন্বয় ও অর্থবত্ত এই পঞ্চবিধ ভূতরূপে সংযম করিলে ভূঁতজয় হয় ॥ চু 
ভাব্যানুবাদ-- তন্মধ্যে (পঞ্চরূপের মধ্যে) পৃথিব্যাদির যে শব্ধাদি বিশেষ ৭৭ এবং 

আকারাদি ধর্ম তাহাই স্থুলশবের দ্বার! পরিভাষিত হয়। ইহা ভূত সকলের প্রথম রূপ (১)। 



বিভৃতিপাঁদ। ৪৪ সুত্র ২৫৩ 

দিতীয় রূপ স্ব স্ব সামান্ঠ, যথা ভূমির মুন্তি ( সাংসিদ্ধিক কাঠিন্য ) জলের স্নেহ, বহ্ছির উষ্ণতা, বায়ুর 
প্রণামিতা (নিয়ত সঞ্চরণ-শীলতা ), আকাশের সর্ধগামিত। | স্বরূপশবের দ্বারা এই সকল বলা 
হয়। এই সামান্ত ( রূপের ) শবাদিরা বিশেষ । যথ] উক্ত হইয়াছে “একজাতিসমন্বিত পৃথিব্যাদির 
ষড়জাদি ধর্ম মাত্রের দ্বারা (স্বজাতীনন -বন্বস্তর হইতে ) ব্যাবৃত্তি বা ভেদ হয়” ইতি। এখানে 
(সাংখ্যমতে ) সামান্ত ও বিশেষের সমূদ্ায় দ্রব্য। (সেই) সমূহ দ্বিবিধ [১ম] অবয়বভেদ 
প্রত্যন্তমিত হইয়াছে, এরূপ সমূহ থা-_শরীর, বৃক্ষ, যুখ, বন, ইত্যাদি। [২য়] শবের দ্বারা 
যাহার অবয়বভেদ গৃহীত হয় তত্রপ সমূহ, যথা উভয় দ্েবমনুয্য' (এস্থলে ) সমূহের দেবগণ এক 
ভাগ ও মনুষ্য দ্বিতীয় ভাগ; তছুভয়কেই সমূহ বলা হইয়াছে । সমুহ-_-ভেদবিবক্ষিত ও অভেদ- 
বিবক্ষিত। (প্রথম যথা! ) “আমের ব্ন+ 'ব্রাঙ্গণের সঙ্ঘ'। (ছ্িতীয় যথা ) “আশম্রবন' 'ব্রাক্মণ- 
সঙ্ঘ'। পুনশ্চ সমুষ্ঠ দ্বিবিধ-_যুতসিদ্ধাবয়ব ও অধুতসিদ্ধাবয়ব। যুতসিদ্ধাবয়ব সমূহ যথা__“বন” 
“সজ্ঘ” ইত্যাদি; আর অযুতসিদ্ধাবয়ব সঙ্ঘাত যথা, শরীর” বুক্ষ' পিরমাণু, ইত্যাদি। “অযুত- 
সিদ্ধাবয়ব-ভেদান্ুগত সমূহই দ্রব্য” ইহা! পতগ্রলি বলেন। ইহারা (পুর্ববকথিত মূর্ত্যাদি ) ভূতের 
স্বরূপ বলিয়! উক্ত হইয়াছে । 

ভূতগণের হুত্রূপ (২) ভূতকারণ তন্মাত্র। তাহার এক ( অর্থাৎ চরম) অবয়ব পরমাণু। 
তাহা সামান্বিশেষাত্বক, অধুতসিদ্ধাবয়ব-ভেদান্থগত্ত সমূহ। সমস্ত তন্মাত্রই এইরূপ এবং ইহাই 
ভূতের তৃতীয় রূপ। অনন্তর ভূতের চতুর্থ রূপ প্রকাশ, ক্রিরা ও স্থিতি ; এই তিনটা ত্রিগুণ- 
কাধ্যের স্বভাবানুপাতী বলিয়া অন্বয় শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। ভূতের পঞ্চম রূপ অর্থবন্ব। 
ভোগাপবর্গীর্থত! গুণসকলে অবস্থিত ( আর ) গণ সকল, তন্মাত্র, ভূত ও ভৌতিক পদার্থে অবস্থিত। 
এই হেতু সমন্তই ( তন্মাত্রাদি ) অর্থবং। ইদানীস্ভূত (শেষোৎপন্ন-ভূত সকল ), (৩) এইপঞ্চরূপ- 
যুক্ত পঞ্চ পদার্থে সংযম করিলে সেই সেই রূপের স্বরূপদর্শন এবং জয় প্রাছুভূত হদ্দ। পঞ্চভৃত- 
স্বর্ূপকে জয় করিয়া যোগী ভূতজয়ী হন। তজ্জয় হইতে বংসানুসাঁরিনী গাভীর স্তায় ভূত ও ভূত প্রকৃতি 
সকল যোগীর সন্কল্পের অন্থুগমন করে অর্থাৎ অনুরূপ কাঁধ্য করে। 

টাকা। ৪৪। (১) স্থূল রূপ_যাহ! সর্ব প্রথমে গোঁচর হয়। আঁকারযুক্ত ও বিশেষ বিশেষ 
শব্দ-স্পর্শ-রূপাদি-ঘুক্ত, ভৌতিকভাবে ব্যবস্থিত দ্রব্যই স্থলরূপ ; যথা__-ঘট, পট,:ইত্যাদি। 

স্বরূপ-_স্থল অপেক্ষা বিশিষ্টরূপ । যে যে ভাবে অবস্থিত দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়। শব্দাদি গৃহীত 
হয়, তাহাই ভূতের স্বূপ। গস্ধজ্ঞান হুস্ম কণার সংযোগে উৎপন্ন হয়, অতএব কাঠিন্যই গন্ধগুণক 
ক্ষিতির স্বরূপ। স্থুলরূপ অপেক্ষ। নিজস্ব ভাই স্বরূপ । 

রসঙ্ঞান তরল দ্রব্যের যোগে হয় অতএব রসগুণক অপ. ভূতের স্বরূপ- স্সেহ। রূপ নিত্যই 
উষ্ণতাঁবিশেষে থাকে । সর্ব রূপের আকর যে সুধ্য তাহা উষ্ণ । অতএব রূপগুণক বহ্ছিভূতের 
স্বরূপ উষ্তা। শীতোষ্করূপ স্পর্শ ত্বকৃসংযুক্ত বাঁয়বীর দ্রব্যের দ্বারাই প্রধানত হয়। বায়ু প্রণামী 
বা অস্থির। অতএব স্প্শগুণক বাঁযুভূতের স্বরূপ প্রণামিত্ব। 

শব্জ্ঞান, অনাবরণজ্ঞানের সহভাবী, অতএব শব্গুণক আকাশের স্বরূপ অনাবরণত্ব । বিশেষ 
বিশেষ শব্্পর্শাদিজ্ঞানে এই "স্বরূপ" সকল সামান্ধ। মহর্ষি পঞ্চশিথ এ বিষয়ে বলিয়াছেন, এক- 
জাতিসমন্িত অর্থাৎ কঠিন পৃথিবী, শ্নেহস্বরূপ অপ. ইত্যাদি সামান্ত পৃথিব্যাদি। তাঁহাদের 
ধর্মব্যাবৃত্তি ব! ধর্মমভেদ হইতে ভেদ হয়; বা বিশেষ বিশেষ শবাদিযুক্ত আকারাদি ভেদ হয়। 
অর্থাৎ সামান্তস্বরূপ পঞ্চভূতের বিশেষ বিশেষ ধর্মতেদ হইতে ঘটপটাদি ভেদ হয়। 

অতঃপর প্রনঙ্গত ভাষ্যকার দ্রব্যের লক্ষণ দিতেছেন উদাহরণে উহা! স্পষ্ট হইয়াছে। ভূতের এ 
স্বরূপ বা! সামান্যরূপ, যাহা বিশেষ রূপেতে অনুগত, তাহাই স্বরূপ নামক জব্য। 



২৫৪ পাঁতঙল দর্শন। 

যাহাঁকে আমর! সমূহ বলিয়৷ ব্যবহার করি তাহার তত্ব এইরূপ- শরীর, বৃক্ষ প্রভৃতি এক রকম 
সমূহ। এস্থলে সমূহের অবয়ব থাঁকিলেও তাহারা লক্ষ্য নহে। আর “উভয় দেবমনুষ্/ এনপ সমূহ 
দেব ও মন্ুয্যরূ্প অবয়বভেদকে লক্ষ্য করাইয়া দেয়। শৰের দ্বার যখন সমূহ বল! যায় তখন ছুই 
প্রকারে বল! যায়, যেমন ব্রা্গণদের সঙ্ব ও ব্রাহ্মণসঙ্ঘ। প্রথমেতে ভেদ বিবক্ষিত থাকে, দ্বিতীয়ে 
তাহা থাকে না। শরীর, বৃক্ষ প্রভৃতি সমূহের নাম অযুতসিদ্ধাবয়ব সমূহ, আর বন, সঙ্ঘ প্রভৃতি 
সমূহের নাম যুতসিদ্ধাবয়ব সমূহ। প্রথমেতে অবয়ব সকল অবিচ্ছেদে মিলিত; দ্বিতীয়ে অবয়ব সকল 
পৃথক্ পৃথকৃ। প্রথম প্রকারের সমূহ ঘনিষ্ঠ সন্ন্বযুক্ত, আর দ্বিতীয়টী ব্যবহারের সথবিধার জন্য কল্পিত 
একতাঁমাত্র। অধুতসিন্ধাবয়ব সমূহকেই দ্রব্য বলা যাঁয়। 

৪৪। (২) ভূতের সুক্মরপ তন্মাত্র। তন্মাতর পূর্বের ( ২1১৯ সুত্রের ভাষ্যে ) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
তন্মাত্র একাবন্বব। কারণ তন্মাত্র পরমাণু; পরমাণু অপকর্ষের কাষ্ঠা, তাহার অবয়বতেদ জ্ঞেয 
হইবার নহে। সমাধিবলে শব্দাদিগুণের যতদুর হুক্্রভাব সাক্ষাকৃত হয় - যাহার পর আর হয় না__ 
তাহাই তক্মাত্র বা! শব্াদির সুঙ্ষাবস্থা । অতএব তাহা একাব়ব। পরমাণুর জ্ঞান কালক্রমে হইতে 
থাকে, দেশক্রমে হয় না। কারণ বাহাবয়ব থাকিলেই দেশক্রম লক্ষ্য হয়। অগু্ঞানের ধারাই 
তাহাদের পরিণামতেদের ধারা । পরমাণু নিজেই সামান্য এবং তাহা বিশেষের উপাদান বলিয়া সামান্ত- 
বিশেষাত্মা এবং তাহারা স্বকারণ অশ্মিতার বিশেষ পরিণীম বলিয়াও বিশেষাত্মক। পরমাণু স্বগতাবয়ব- 
ভেদাবিবন্ষিত দ্রব্য । 

ভূতের চতুর্থরূপ- প্রকাশ, ক্রিয়। ও স্থিতি। তন্মাত্রের কারণ অশস্মিত৷ ; আর অন্মিতা প্রকাশ, 
ক্রিয়া ও স্থিতি শীল। ভূতের কাধ্যেও এই ত্রিবিধ ভীব অস্থিত থাকে বলিয়া ইহার নাম অন্বয়রূপ। 
অর্থাৎ ভূতনির্ম্িত শরীরাদি দ্রব্য সকল সাত্বিক, রাঁজস ও তাঁমস হয়। 

ব্যবসেয় প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিই চতুর্থ রপ। তাহাতে ভূত সকল প্রকাশ, কার্ধ্য ও ধার্য স্বরূপ 
হয়। ভূতের পঞ্চম রূপ অর্থবন্ত | ভোগ ও অপবর্গের বিষন্ন হওয়া। গ্ুতের গ্রহণ-দ্বারা সুথদুঃখে 
ভোঁগ হয়, এবং ভোগায়তন শরীর হয়, আর তাহাতে বৈরাগ্যের ছারা অপবর্গ হয়। 

৪৪ | (৩) ইদ্ানীন্তন অর্থাৎ সর্বশেষে উৎপন্ন যে পঞ্চ ভূত সকল, যাহাতে এই পঞ্চ রূপই আছে 
( তন্মাত্রে তাহা নাই ), তাহাতে সংযম করিয়া ক্রমশঃ এঁ পঞ্চ রূপের সাক্ষাৎকার এবং জয় (অর্থাৎ 
তদুপরি কাধ্যক্ষমতা ) হয়। স্থুল বা ঘটপটাদি ভৌতিক রূপের জয়ে তাহাদের সবিশেষের জ্ঞান ও 
ইচ্ছান্গসারে পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা হয়। স্বরূপের জয়ে কাঠিন্তাদি অবস্থার ততবজ্ঞান এবং স্বেচ্ছ।" 
পূর্বক তাহাদের পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা হয়। 

নুঙ্ম রূপ তন্মাত্রের জয়ে শব্দাদি গুণের স্বরূপ জ্ঞান ও তাহাদিগকে স্বেচ্ছাপূর্বক পরিবর্তন 
করিবার ক্ষমত৷ হয়। অর্থাৎ সুক্মজয়ে শব্দাদির প্ররুতিকে পরিবর্তন করার সামর্থ্য হয়। 
অস্বরিত্বজয়ে ভূতনির্ম্িত ইন্দরিয়াদিবাহের ( ভোগাধিষ্ঠানের) উপর আধিপত্য হয়। অর্থবন্ধ 
সাক্ষাৎকারে পরমার্থসন্বন্ধীয় ভূতবৈরাগ্যের সামর্থ্য হয়। ভূতের সুখ, ছুঃখ ও মোহজননতার 
অতীত ভাব আয়ত্ত করিয়া যোগী ইচ্ছা করিলে বাহে সম্যক্ বিরাগবান্ হইতে পারেন। এই- 
রূপে ভূতের ও ভূতপ্রকৃতির (হুঙ্ষের ও অনযিত্বের দ্বার) জয় হয়। অর্থবত্তাকে অর্থাৎ 
“অর্থবান্কেও” প্রক্কৃতি বলা যাইতে পারে। পূর্বোক্ত (৩৩৫ সুত্রে) স্থার্থ, গ্রহীতৃপুরুষই এ 
্রক্কতি। গীতায় উহাকে জীবভূতা প্রকৃতি বলা হইয়াছে, কিন্তু উহা তাততিক প্রক্কতি নহে। যেহেতু 
উহা বুদ্ধিতত্বের অন্তর্গত | 



বিভূতিপাদ। ৪৫ শুত্র। ২৫৫ 

ততোহণিমাদি-প্রাহুর্ভাবঃ কায়সম্পৎ, তদ্ধন্্মানভিঘাতশ্চ ॥ 8৫ ॥ 
ভাষ/ঃম্। তন্রাণিমা ভবতাণুং, লঘিমা লঘুর্ভবতি, মহিমা মহান্ ভৰতি, প্রান্থিঃ অন্ুল্যগ্রেণাপি 

স্পৃশতি চন্দ্রমসং, প্রাকাম্যম্ ইচ্ছানভিঘাতঃ, ভূমাবুন্সজ্জতি নিমজ্জতি বথোঁদকে, বশিত্বম্ ভূত- 
ভৌতিকেষু বনী ভবতি অবশ্ঠশ্চান্েষাম্, ঈশিতৃত্বং তোঁং প্রভবাপ্যযব্যহানামীষ্টে, ঘত্রকামাবসায়িত্বং 
সত্যসন্কল্পতা, যথ| সঙ্কল্পসুথ! ভৃতপ্রকৃতীনামবস্থানং, ন চ শক্তোহপি পদার্থবিপ্ধ্যাসং করোতি, কম্মাৎ, 
অন্তস্ত যঞরকামাবসারিনঃ পূর্ববসিদ্ধস্ত তথাতভৃতেষু সঙ্কল্লাদিতি। এতান্থ্টাবৈশ্বধ্যাণি। কায়সম্পদ্ 
বক্ষ্যমাণ|। তন্বন্মীনভিঘাতশ্চ পৃর্থী মৃত্যা ন নিরুণদ্ধি যৌগিনঃ শরীরাদিক্রিয়াং, শিলামপ্যন্গ- 
প্রবিশতীতি, নাঁপঃ স্গিগ্ধীঃ ক্রেদয়স্তি, নাগিরুষে দহতি, ন বায়ুঃ প্রণামী বহতি, অনাবরণাত্মকে- 
ইপ্যাকাশে ভবত্যাবৃতকারঃ, সিদ্ধানামপ্যদৃশ্ঠো ভবতি ॥ ৪৫ ॥ 

৪৫1 তাহা হইতে (ভূতজয় হইতে ) অপিমাঁদির প্রাছুর্ভাব হয়, এবং কায়সম্পৎ ও কায়ধর্মের 
অনভিঘাতও সিদ্ধ হয় ॥ ন্থ : 

ভাব্যানুবাদ- তন্মধ্যে অণিমা (দ্বারা) অণু হওয়! যাঁয়। লঘিমা-_(যন্্ারা ) লঘু 
হওয়! যাঁয়। মহিমা_( বন্দীর! ) মহান্ হওয়! যায়। প্রাণ্ডি__(যন্দারা ) অঙ্গুলির অগ্রভাগের দ্বারা 
(ইচ্ছা করিলে) চন্দ্রমাকে স্পর্শ করিতে পারা ধাঁয়। প্রাকাম্য-ইচ্ছার অনভিঘাত ; যেমন 
ভূমিভেদ করিয়! উঠ। বা! জলের স্ঠান়্ ভূমিতে নিমগ্ন হওয়া । বশিত্ব_ভূততৌতিক পদার্থের বশকারী 
হওয়। এবং অন্টের অবশ্য হওয়া। ঈশিতৃত্ব-তাহাঁদের ( ভূততৌতিকের ) প্রভব, অপ্যয় ও ব্যুহের 
উপর ঈশিত্ব করিতে পারা। ঘত্রকামাবসায়িত্ব-সত্যসংকল্পতা ; যেরূপ সংকল্প, ভূত ও প্রকৃতির 
সেইরূপে অবস্থান। (ঘত্রকামীবসায়ী যোগী ) সমর্থ হইলেও (জাগতিক ) পদার্থের বিপ্লব করেন না, 
কেনন! অন্ত যত্রকামাবসারী পূর্ববসিদ্ধের সেইরূপ ভাবে ( যেরূপে জগৎ আছে তণ্তাবে ) সঙ্কল্প আছে। 
এই অষ্ট এশর্ধ্য। কায়সম্পৎ পরে বল! হইবে। শরীরধর্মের অনভিঘাত যথা-পৃথী কাঠিন্তের 
দ্বারা যোগীর শরীরাদির ক্রিয়! নিরুদ্ধ করিতে পারে না। যোগীর শরীর শিলার ভিতরেও অনুপ্রবেশ 
করিতে পারে, ন্নেহগুণযুক্ত জল শরীরকে ক্লিন্ন করিতে পারে ন!, উষ্ণ অগ্নি দহন করিতে পারে 
না, প্রণামী বাযু বহন করিতে পারে না, অনাবরণাত্বক আকাশেও আবৃতকায় হওয়া যায় অর্থাৎ 
সিদ্ধদেরও অদৃশ্য হওয়া যাঁয়। (১) 

টীকা। ৪৫। (১) প্রাপ্তি_দুরস্থ দ্রব্যও সন্নিহিত হওয়া; যেমন ইচ্ছামাত্রে চন্তরমাকে 
অঙ্কুলির দ্বারা স্পর্শ করিতে পার! । 

ঈশিতৃত্ব_সম্কল্প করিয়। রাখিলে ভূততৌতিক দ্রব্যের উৎপত্তি, লয় ও স্থিতি যথাতি- 
লধিতভাবে হইতে থাকে। ত্রকামাবসায়িত--সঙ্কল্পন করিয়া রাঁখিলে ভূত ও ভূত প্রকৃতি 
সকলের যথাসঙ্কল্িত অবস্থায় থাকা । ইহার মধ্যে পূর্বের সমন্ত সিদ্ধিই আছে। পূ্ববপূ্ববাপেক্ষা 
শেষগুলি উত্তম। 

যোগলিন্বগণের এই রকম ক্ষমতা হইলেও তাহারা পদার্থের বিপধ্যয় করেন ন! বা! করিতে 
পারেন না। চন্দ্রের গতি দ্রুত কর! ইত্যাদি পদার্থবিপর্ধ্যাস। পদার্থবিপর্ধ্যাস করিতে ন! পারার 
কারণ এই ত্রদ্ধাণ্ডের পূর্ববসিদ্ধ হিরণ্যগর্ভ-ঈশ্বরের এইরূপেই ব্র্গাণ্ডের অবস্থিতিবিষ্ব 
ত্রকামাবসারিত্ব আছে। অর্থাৎ ত্রদ্ধাওড বর্তমানের ন্যায় থাকুক, যেন ইহাতে প্রজাগণ কর্ম 
করিতে ও কর্মফল ভোগ করিতে পারে, ইত্যাকার পুর্ববসিন্ধের সন্বল্ল থাকাতে যোগিগণের শক্তি 
থাকিলেও তাঁহার! পদার্থ-বিপর্ধ্যাস করিতে পারেন না। যোগিগণ ঈশ্বরসবল্প-মুক্ত পদার্থে যখোচিত 
শক্তি প্রয়োগ করিতে পাঁরেন। পদীর্ঘবিপধ্যাস করিলে বু প্রাণীর হিংসা করাও অবন্স্কাবী। 



২৫৬ পাতঞ্জল দর্শন। 

ভান্তে পূর্ববসিদ্ধ' শব্দের দ্বার জগতের শরষ্টা, পাত। ও সংহর্তা সগুণ ঈশ্বর কথিত হইল। 
সাংখ্যেও “স হি সর্ববিৎ সর্ব কর্তা' এইরূপ ঈশ্বর সিদ্ধ থাঁকাতে সাংখ্য ও যোগ একমত-_“একং 
সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্তাতি স পশ্ঠতি” ( গীতা )। 

রূপ-লাবণ্য বল বজসংহননত্বানি কায়সম্পৎ ॥ ৪৬ ॥ 
ভাব্যম্। দর্শনীযঃ কান্তিমান্, অতিশয়বলো! বজসংহননশ্চেতি ॥ ৪৬ ॥ 

৪৬। রূপ, লাবণ্য, বল ও বজ্রসংহননত্ব এই সকল কায়সম্পৎ ॥ সু 

ভাব্যান্ুবাদ-__দর্শনীয়, কান্তিমান্, অতিশরবলযুক্ত ও বের ন্তায় অবযবব্যৃহযুক্ত হওয়াই 
কায়সম্পত। 

গ্রহ্ণ-স্বরূপাহন্সিতাহ্বয়ার্থবত্রসং্যমাদিন্দ্রিয়জয়ত ॥ 8৪৭ ॥ 
ভাব্যম্। সামান্তবিশেষাত্ম। শব্াদিগ্রাহাঃ, তেথিন্দিগাণাং বৃত্তি গ্রহণং, ন চ তত সামান্তমাত্র- 

গ্রহণাকারং, কথমনালোচিতঃ স বিষরবিশেধ ইন্দ্রিরেণ মনসাইনুব্যবসীয়েতেতি। স্বরূপং পুনঃ 
প্রকাশাত্মনে। বুদ্ধিসত্বম্ত সামান্ভবিশেষয়োরঘুতসিদ্ধাইবয়বতভেদান্থগত: সমূহে। দ্রব্যমিক্রিয়্। তেষাং 
তৃতীগং রূপমন্মিতালক্ষণোহহঙ্কারঃ, তস্য সামান্ঠিস্যন্দ্রিয়াণি বিশেবাঃ। চতুর্থ, রূপং ব্যবসাগ্াত্মকাঃ 
প্রকাশক্রিযাস্থিতিশীলা গুণাঃ, যেষামিন্দ্রিগাণি সাহস্কারাণি পরিণানঃ | পঞ্চমং রূপং গুণেষু যদমুগতং 
পুরুতার্থবন্্মিতি। পঞ্চন্বেতেষু ইন্জিয়রপেষু যণাক্রমং সংযমঃ, তব তত্র জয়ং কৃত্বা পঞ্চরূপজয়া- 
দিক্দিরজয়ঃ প্রাহুর্ভবতি যোগিনঃ ॥ ৪৭ ॥ 

৪৭ গ্রহণ, স্বরূপ, অন্মিত, অন্ধ ও অর্থবত্্র এই (পঞ্চ ইন্দ্রিযরূপে ) সংযম করিলে 
ইন্দ্রিয় হয় ॥ স্থ 

ভাষ্যানুবাদ-_সামান্ত ও বিশেধরূপ শব্দাদি বিষয় গ্রাহা। গ্রাহ্থেতে ইন্দরিয়গণের বৃত্তি, 
গ্রহণ (১)। ইন্দ্রিয় সকল কেবল সামান্তমাত্রেরঃগ্রহণম্বভাঁব নহে। কেনন|। তাহা হইলে ইচ্ছের 
দ্বারা অনালোচিত যে বিশেব বিষর, ( অর্থাৎ বিশেব বিষয় যদি ইন্ছিয়ের দ্বারা আলোচিত, বা 
আলোচন ভাবে জ্ঞাত, ন| হইত তাহা হইলে ) তাহ কিরূপে মনের দ্বার৷ অনুচিন্তন করা সম্ভব 
হয়। আর স্বরূপ-সামান্যবিশেষরূপ প্রকাশাত্মক বুদ্ধিসত্বের অধুতসিদ্ধতেদ্নান্ুগত সমূহম্বরূপ দ্রব্য 
যে ইন্দ্রিয় (অতএব এরূপ সমূহদ্রব্ই ইন্্রিয়ের স্বরপ)। তাহাদের (ইন্দ্িয়ের ) তৃতীয় রূপ 
অস্মিতালক্ষণ অহংকার, সামান্তন্বরূপ তাহার ( অন্মিতার ) ইন্দ্রিয়গণ বিশেষ । ইন্দ্িয়ের চতুর্থ রূপ 
ব্যবসায়াত্মক প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিশীল গুণ সকল; অহংকারের সহিত ইন্দ্রিয় সকল তাহাদের (গুণের) 
পরিণাম। গুণসকলে' অনুগত যে পুরুতার্থবন্ত্ তাহাই ইন্দ্রিয়ের পঞ্চম রূপ। যথাক্রমে এই, পঞ্চ 
ইন্দরিয়রূপে সংযম করত সেই সেই রূপ জয় করিয়া পঞ্চরূপজয় হইতে যোগীর ইন্দিয়জয় 
প্রাদুভূত হয়। 

টীকা । ৪৭। (১) ইঙ্জ্রিযের ( এখানে জঞানেন্দির়ের ) প্রথম রূপ গ্রহণ ; অর্থাৎ শব্দাদি 
যে প্রণালীতে গৃহীত হয় সেই ভাব। শি করিনা ইন্দ্িমকে সব্রিপ্ন করিলেই তদাত্মক অভিমানের 
যে সক্রিয় হওয়া! তাহাই বিষয়জ্ঞান| ইন্্রিয়ের সেই সক্রিয় ভাবই গ্রহণ। শবাঁদি বিষয় ( বিষ 
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অর্থে শব্বাদিমূলক-ক্রিয়া হইতে যে চৈত্তিক তাধ হয়, সেই ভাব) সামান্ঠ ও বিশেষ-আত্মক [ ১1৭ (৩) 
টাক! দ্রষ্টব্য ]| অতএব সামান্ত ও বিশেষ ভাবে শব্দাদিগ্রহণই গ্রহণ। বিশেষের অন্ুব্যবসায় 
হয় বলিয়! ইন্দ্িয়ের দ্বারা বিশেষও গৃহীত হয়। অর্থাৎ প্রথমে ব্যবসায়ের দ্বারা বিশেধ গৃহীতি 
হওয়াতেই পরে তাহা লইয়া অন্ুব্যবসায় হইতে পারে। 

ইন্দ্িয়ের জ্ঞানসাধক অংশসকল প্রকাশণীল বুদ্ধিসত্ত্ের বিশেষ বিশেষ ব্যহ; সেই 
বিশেধত্ব বা ভেদ সকলই ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ । যেমন চক্ষু এক প্রকার প্রকাশের দ্বার, কর্ণ এক প্রকার, 
ইত্যাদি। 

ইন্্িয়ের তৃতীর় রূপ অস্মিতা ব৷ অহংকার। তাহাই ইন্দ্রিয়ের উপাঁদান। জ্ঞান ইন্দ্রিযগত 
অন্মিতার সক্রিয় অবস্থাবিশেষ । সেই “সর্বেন্দ্িয়সাধারণ অস্মিতার ক্রিয়া” ইন্দ্রের তৃতীয় রূপ। 

ইন্দধিয়ের চতুর্থরূপ--ব্যবসায়াত্মক, প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি অর্থাৎ জানন, প্রবর্তন ও ধারণ 
( ইন্দরিয়ের শক্তিরূপ সংস্কার )। ইহার নাম পূর্বোক্ত কারণে ( ভূতের অন্বয়রপের বিবরণ দ্রষ্টব্য ) 
'অন্বয়িত্ব। 'অহঙ্কারেরও কারণ এই ব্যবসারাত্মক ত্রিগুণ। 

ভোগাপবর্থের কবণ হওয়াতে, ইন্দ্রিয়গণ স্বার্থ পুরুষের অর্থসরপ। তাহ! ইন্দ্রিয়ের পঞ্চম 
রূপ অর্থব্তা । 

কর্ধেন্রিয় এবং প্রাণও উক্ত কারণে পঞ্চরূপযুক্ত । সংযমের দ্বারা ইন্দিয়ের রূপ সকলকে 
সাক্ষাৎকার ও জয় করিলে আর যাহা যাহ! হয়, তাহ! পরস্ছত্রে উক্ত হইয়াছে । 

ইন্দিয়রূপের জয় হইলে ইন্দ্রিয় ও ইন্দিয়ের কারণের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য হয়। ইচ্ছামাত্রে 
উৎকৃষ্ট বা অপকষ্ট যেরূপ ইন্দ্রিয় অভিপ্রেত, তাহা স্থজন করিবার সামর্থ্যই ইন্জ্িয়ের রূপজয়। 

ততো মনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ ॥ ৪৮ ॥ 
ভাষ্যম্্। কায়স্যান্থুত্তমো গতিলাভে। মনোজবিত্বং, বিদেহানা মিক্সিগ্লাণানভিপ্রেতদেশকাল- 

বিষয়াপেক্ষে। বৃত্তিলাভো৷ বিকরণভাবঃ, সর্বপ্রক্কতিবিকারবশিত্বং প্রধানজয় ইতি, এত! স্তিত্রঃ সিদ্ধযঃ 
মধুপ্রতীক! উচ্যন্তে, এতাশ্চ করণপঞ্চকরূপজয়াদধিগম্যন্তে ॥ ৪৮ ॥ 

৪৮। তাহা হইতে মনোজবিত্ব বিকরণভাব ও প্রধানজয় হয় ॥ স্থ 
ভাষ্যান্ুবাদ--শরীরের অনুভ্তম গতিলাভ মনোভবিত্ব। বিদেহ (স্থূল দেহের সম্পর্করহিত ) 

ইন্দ্রিয়গণের অভিপ্রেত দেশে, কালে ও বিষয়ে বে বৃত্তিলাভ তাহা বিকরণভাব। সমস্ত প্ররুতির ও 
বিকৃতির বশিত্বই প্রধানজয়। এই ক্রিবিধ সিদ্ধিকে মধুপ্রনীক বলা যার়। গ্রহণাদি পঞ্চকরণরূপের 
জয় হইতে ইহারা প্রাদুভূ ও হয়। (১) 

টাকা । ৪৮। (১)ইন্জরিযরজয়ের অন্য আনুসঙ্গিক ফল মনোজবিত্ব বা মনের মত গতি। 
বিভু অন্তঃকরণকে পরিণত করিয়! যত্র তত্র এক ক্ষণেই ইন্দ্রিয়নিন্মাণ করিবার সামর্থ্য হওয়াতে 
মনোগতি হয় এবং বিকরপভাবও হয়। প্রধানজয় ক্রিয়াশক্তির চরম সীম| | 



২৫৮ পাতঞ্জল দর্শন । 

সত্বপুরুষান্যতা খ্যাতিমাব্রস্ঠ সর্বভাবাহধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ঝজাতৃত্বং 
চ॥৪৯॥ 

ভাব্যম্। নির্ঘংতরজক্ঞমোমলস্য বুদ্ধিসত্্স্য পরে বৈশারদ্যে পরস্যাং বশীকারসঞ্জ্ঞায়াং 
বর্তমানস্য সত্ব-পুরুষান্ঠতাখ্যাতিমাত্ররূপ-প্রতিষ্ঠস্য সর্ধবভাবাধিষ্ঠাতৃত্ং, সর্বাত্মানো গুণা ব্যবসায়- 
ব্যবসেয়াত্মকাঃ শ্বামিনং 'ক্ষেত্রস্রং প্রত্যশেবদৃশ্াতত্েনোপতিষঠস্ত ইত্যর্থঃ। সর্বজ্ঞাতৃত্বং সর্ধাত্বনাং 
গুণানাং শাস্তোদিতাব্যপদেশ্তধর্মত্বেন ব্যবস্থিতানামত্রমোপারঢ়ং বিবেকজং জ্ঞানমিত্যর্থঃ, ইত্যেষা 
বিশোক! নাম সিদ্ধিঃ যাং প্রাপ্য যোগী সর্বজ্ঞঃ ্গীণরেশবন্ধনো বশী বিহরতি ॥ ৪৯ ॥ 

৪৯। বুদ্ধি ও পুরুষের ভিন্নতাখ্যাতিমাত্রে প্রতিষ্ঠিত যোগীর সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্বজ্ঞাতৃত্ব 
সিদ্ধ হয় ॥ সু 

ভাস্তান্ুবাদ্-_রজস্তমোমলশৃন্ত বুদ্ধিসত্ের পরম বৈশারদ্য বা স্বচ্ছতা হইলে, পরম বশীকার- 
সংজ্ঞা অবস্থায় বর্তমান, সত্ত্ব ও পুরুষের ভিন্নতাখ্যাতিমাত্রপ্রতিষ্ঠ (যোগিচিত্তের ) সর্বভাবাধিষাতৃত্ব হয়। 
(১) অর্থাৎ ব্যবসার ও ব্যবসেয়-আত্মক ( গ্রহণ-গ্রাহাত্মক ), সর্ধন্বরূপ, গুণ সকল ক্ষেত্রজ্ঞ ত্বানীর 
নিকট অশেধাশ্যরূপে উপস্থিত হয়। সর্বাজ্ঞাতৃতর-শান্ত, উদিত ও অবাপদেশ্য-ধর্মভাবে 
ব্যবস্থিত সর্ধবাত্বক গুণ সকলের অক্রম বিবেকজ জ্ঞান। ইহা বিশোকা-নামক সিদ্ধি, ইহা প্রাপ্ত 
হইয়া সর্ববজ্ঞ, ক্ষীণক্লেশবন্ধন, বশী যোগী বিহার করেন। 

টীকা । ৪৯। (১) প্রথমে জ্ঞান-রূপা সিদ্ধি ও পরে ক্রিয়ারূপ! সিদ্ধি বলিয়। পরে যাহার দাবা 
এ ছুই প্রকার সিদ্ধিই পূর্ণরূপে প্রা ত হয়, তাহা বলিতেছেন। 

যে যোগিচিত্ত বিবেকখ্যাতিমাত্রে প্রতিষ্ঠ, তাহার সর্বজ্ঞাতৃত্ব ও সর্ববভাবাঁধিষ্ঠাতৃত্ব হয়। 
সর্ধজ্ঞাতৃত » সমস্ত দ্রব্যের শান্তোদিতাব্যপদেশ্ত ধর্ম্বের যুগপতের মত জ্ঞান। সর্বভাঁবাধিষঠাতৃত্ - 
সমস্ত ভাবের সহিত দৃশ্তরূপে যুগপতের টায় জ্ঞাতার সংযোগ । যেমন স্ববুদ্ধির সহিত দ্রষ্টার দৃশ্ততাবে 
সংযোগ হইয়! তাহার উপর অধিষ্টাতৃত্ব হয়, সেইরূপ সর্ব ভাবের মূলম্বরূপে সংযোগ হইয়! ধিষ্ঠান। 
শ্রুতি এ বিষয়ে বলেন “আত্মনে। বা অরে দর্শনেনেদং সর্ববং বিদিতম্ অর্থাৎ পুরুষদর্শন হইলে সার্বজ্ঞয 
হয়। “স যদি পিতুলৌককামে! ভবতি সঙ্থল্লাদেবাস্ত পিতরঃ সমুপজারন্তে” ইত্যাদি শ্রুতিতেও সন্বল্প- 
সিদ্ধির কথ৷ উক্ত হই়াছে। 

তদ্বৈরাগ্যা্পি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্ ॥ ৫০ ॥ 
ভাঁষ্যম.। যদান্তৈবং ভবতি ক্রেশকর্মক্ষয়ে সত্বস্তায়ং বিবেকপ্রত্যয়ে। ধর্মমঃ, সত্ব হেয়- 

পক্ষে ন্থস্তং পুরুষগ্চাপরিণামী শুদ্ধোহগ্তঃ সত্ার্দিতি এবম্ অন্ত ততো বিরজ্যমানস্ত যানি ক্রেশ- 
বীজানি দগ্ধশালিবীজকল্লান্তপ্রসবসমর্থানি তানি সহ মনসা! প্রত্যস্তং গচ্ছন্তি, তেু প্রলীনেযু 
পুরুষঃ পুনরিদং তাপত্রয়ং ন ভূঙ্ক্তে তদৈতেষাঁং গুণানাং মনসি কর্মাক্রেশবিপাকত্বরূপেণাঁভি- 
ব্যজ্ানাং চরিতার্থানাং প্রতিপ্রসবে পুরুবন্তাত্যস্তিকো! গুণবিয়োগঃ কৈবল্যং, তা! শ্বরূপপ্রতিষ্ঠা 
চিতিশক্তিরেব পুরুষ ইতি ॥ ৫০ ॥ 

৫* | তাহাতেও (বিশোঁকাসিদ্িতিও ) বৈরাগ্য হইলে দোষবীজ ক্ষয় হওয়াতে 
কৈবল্য হয়॥ থু 
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ভাষ্যানুবাদ__ ক্রেশকর্মক্ষয়ে যখন এতাঁদুশ যোগীর এইরূপ প্রজ্ঞা হয় যে-এই বিবেক- 
্রত্যযরূপ ধর্ম বুদ্ধিসত্বের, আর বুদ্ধিসত্বও হেয়পক্ষে হ্যন্ত হইয়াছে ; কিঞ্চ পুরুষ অপরিণামী, 
শুদ্ধ এবং সত্ব হইতে ভিন্ন। সেই প্রর্তা হইলে তাহা (বুদ্ধিধর্ম) হইতে বিরজ্যমান যোগীর 
দগ্ধ শালিবীজের গ্ায় গ্রসবাক্ষম যে ক্লেশবীজ তাহা! চিত্তের সহিত প্রলীন হয়। তাহার! প্রলীদ 
হইলে পুরুষ পুনরায় এই তাপত্রয় ভোগ করেন না। তখন মনোনধ্যস্থ ক্লেশকর্মাবিপাকন্বরূপে পরিণত 
যে গুণসকল তাহাদের চরিতার্থতাহেতু প্রলঙ্ন হইলে পুরুষের যে আত্যন্তিক গুণ-বিয়োগ, তাহাই 
কৈবল্য। তদবস্থায় পুরুষ স্বরূপপ্রতিষ্ঠ! চিতিশক্তিনূপ ৷ (১) 

টাক1। ৫০। (১)ঞএ বিষয় পূর্বের ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিবেকখ্যাতির দ্বারা রেশকর্শ 
সম্যক্ ক্ষীণ হইয়া! দগ্ধবীজের চ্তায় অপ্রসবধর্ম হয়। পরে বিবেক যে বুদ্ধিধর্, অতএব হেয়, এবং 
বুদ্ধি যে নিজেই হেয়, এই প্রকার পরবৈরাগ্য-রূপ প্রজ্ঞা এবং হানেচ্ছা হয়। তাহাতে বিবেক, 
বিবেকজ শ্বধ্য এবং উহাদের অধিষ্ঠানরনপ বুদ্ধি, এই সমন্তেরই হান বা ত্যাগ হয়। তখন বুদ্ধি 
হাট বা প্রলীন হর, স্থতরাং গুণ এবং পুরুষের সংযোগের অত্যন্তবিচ্ছেদ হয়। তাহাই পুরুষের 

| 
ূর্ববাক্ত সর্ব্বভীবাধিষ্ঠাতৃত্ব এবং সর্ধবজ্ঞতৃত্ব হইলে যোগী ঈশ্বরসদৃশ হন। উহা! বুদ্ধির 

সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থা । তাদুশ উপাধিযুক্ত পুরুষই অর্থাং এই উপাধি ও তদ্দ,্া পুরুষ_ মিলিত 
এতদুভয়ের নাম মহান্ আত্মা। এ উপাধিমাত্রকেও মহত্ত্ব বলা হয়। এই অবস্থায় থাকিলে 
লোকমধ্যেই থাক! হর, কারণ ব্যক্ত উপাধি ব্যক্ত জগতেই থাকিবে । এ সম্বন্ধে এই শ্রতি আছে 
“স বা! এষ মহানজ আত্মা যোহ্যং বিজ্ঞানমঃ প্রাণেধু ব এযোহস্ত হ্দয় আকাশ স্তন্মিন শেতে 
র্ববস্ত বশী সর্বন্তেশীনঃ সর্বন্তাধিপতিঃ। স ন সাধুনা কর্মণা ভূয়াক্পো এবাসাধুন৷ কনীয়ানেষ 
সর্বেশ্বরঃ এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাঁল এষ সেতুবিধরণঃ।” (বৃহঃ ৪181২২) ইত্যাদি। তথাঁচ 
"এবংবিদ্ শান্তোদান্ত উপরত ্ডিতিক্ষুঃ সমাহিতো তৃত্থাত্মন্েবাআআানং পশ্ততি সর্বমাত্মানং “ পশ্ঠতি, 
নৈনং পাঁপ্ম৷ তরতি সর্ধং পাঁপ্মানং তরতি, নৈনং পাপ্ম! তপতি সর্ধং পাঁপ্মানং তপতি। 
বিপাঁপো৷ বিরজোহবিচিকিৎসো৷ ব্রাঙ্মণে! ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়িতি।” অর্থাৎ হে সম্রাট জনক ! 
সমাধির দ্বারা পাঁপ-পুণ্যের অতীত, আত্মজ্ঞ, বিজ্ঞানময় ( বিজ্ঞাতা নহেন ), সর্ধেশান, সর্ধাধিপতি, 
বরহ্মলোকন্বরূপ হয়েন। ( অবিচিকিৎসা _নিঃসংশয় )। ইহাই বিবেকজ সিদ্ধিযুক্ত যোগীয় 
লক্ষণ। আত্মাতে আত্মাকে অবলোকন পৌরুঘপ্রত্যয়। বিবেককালে ইহা হয়, চিত্তলয়ে তাহীও 
থাকে না। (সেতু বিধরণ » লোৌকধারণের সেতৃম্বরূপ )। 

ইহার উপরের অবস্থা কৈবল্য, তাহাতে চিত্ত বাঁ বিজ্ঞান ( সর্জ্ঞাতৃত্ব আদি) প্রলীন হয়। 
তাহা লোকাতীত ; অৃষ্ট, অব্যবহাধ্য, অনিস্তয, অব্যপদেশ্ত ইত্যাদি লক্ষণে শ্রুতির দ্বায়া 
লক্ষিত। এর্ব্য ও সার্ববজ্ের অতীত যে তুরীয় আত্মতত্ত, তাহাতে স্থিতিই কৈবলা। ঈদৃশ 
আত্মার নাম "শাস্ত আত্মা” ব। শাস্ত ব্রহ্ম, অর্থাৎ শান্তো্ীধিক আত্মা । সাংখ্যেরা শাস্তবক্ষবাদী। 
আধুনিক বৈদাস্তিকের! চিন্রপ আত্মাকে ঈশ্বর বলিয়৷ পরমীর্থতত্্রকে সংকীর্ণ করেন, তঙ্জনত 
তাঁহাদের সংকীর্ণ-ব্রঙ্গবাদী বলা যাইতে পারে। শ্রতি আছে “তগ্চ্ছেৎ শান্ত আত্মনি' ইহাই 
সাংখ্যদের চরম গতি। 



২৬৪ পাঁতঞ্জল দশন। 

স্থান্ুপনিমন্ত্রণে সঙগব্ময়াকরণং পুনরনিঃপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৫১ ॥ 
ভাষ্যম.| চত্বারঃ খনমী যোগিনঃ-_প্রথমকলিকঃ, মধুভূমিকঃ, প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ, অতিক্রাত্ত- 

ভাবনীয়শ্চেতি। তত্রাভ্যাসী প্রবৃত্ত-মান্র-জ্যোতিঃ প্রথমঃ। খতস্তরপ্রজ্ঞে দ্বিতীয়ঃ। ভূতেন্দরিয়- 
জয়ী তৃতীয়; সর্কেধু ভাবিতেষু ভাঁবনীয়েঘু কৃতরক্ষাবন্ধঃ কৃতকর্তব্য-সাধনাদিমান। চতুখো 
রন্থৃতিক্রান্ততাবনীয়স্তমন্ত চিত্তপ্রতিসর্গ একোহ্্থ সপ্তবিধান্ত প্রান্তভূমিপ্রজ্ঞা। তত্র মধুমতীং 
ভূমিং সাক্ষাৎ কুর্ববতো৷ 'ত্রাঙ্গণন্ত স্থানিনে৷ দেবাঃ সঙ্জ-শুদ্িমন্থপশ্ন্তঃ স্থানৈর্পনিমন্তয্তে, ভোরিহ 
আস্তভামিহ রম্যতাং, কমনীযোহয়ং ভোগঃ, কমনীয়েয়ং কন্যা, রসায়নমিদং জরামৃত্যুং বাধতে, বৈহীয়স- 
মি্ং যানং, অমী ক়ক্রমাঃ, পুণ্যা মন্দাকিনী, সিদ্ধা মহ্ষয়ঃ, উত্তমাঞ্টি'অনুকূলা অগ্মরসঃ, দিব্য 
শ্রোত্রচক্ষুষী, বজোপমঃ কায়ঃ, স্বগুণৈঃ সর্ববমিদম্ উপার্জিতম্ আফ়ুক্মতা, প্রতিপগ্ঠতামিদম্ অক্ষয়- 
মজরমমরস্থানং দেবানাং প্রিয়ম্, ইতি। 

এবম্ অভিধীয়মানঃ সঙ্গদোষান্ ভাবরেৎ। ঘোরেষু সংসারাঙ্গারেমু পচ্যমানেন ময় জনন- 
মরণান্ধকারে বিপরিবর্তমানেন কথঞ্দাসাদিতঃ ক্লেশতিমিরবিনাশো যোগপ্রদীপঃ তন্ত টিতে 
তৃধাযোনয়ে। বিষয়বায়বঃ প্রতিপক্ষাঃ, স খন্বহং লব্বালোৌকং কথমনয়া বিষয়মূগ্তৃষ্ম্মা৷ বঞ্চিত স্শ্তৈব 
পুনঃ প্রদীপ্ত্ত সংসারাগ্েরাত্াননিন্ধনীকধ্যামিতি। স্ন্তি বঃ স্বপ্রোপমেত্য; কূপণজনপ্রাথনীষেভ্যো 
বিষয়েত্য ইত্যেবনিশ্চিতমতিঃ সমাঁধিং ভাবয়েৎ। সঙ্গমত্বা ন্ময়মপি ন কৃর্ধ্যাদ্ এবমহং দেবানামপি 
প্রীর্থনীয় ইতি, শ্বয়াদয়ং সুস্থিতংমন্যতয়া মৃত্তানা কেশেষু গৃহীতমিবাত্মানং ন ভাঁবসিষ্যুতি, 
তথ| চান্ত ছিদ্রান্তরপ্রেক্ষী নিত্যং যত্রোপচধাঃ প্রমাদে। লন্ধবিবরঃ ক্রেশানুত্তন্য়িষ্যতি, ততঃ 
পুনরনিষ্টপ্রসঙগঃ। এবমন্ত সঙন্ময়াবকুর্বতো ভাঁবিতোহর্থো দুটীভবিষ্যতি, ভাঁবনীয়শ্চার্থে২ভিমুখী- 
ভবিষ্যতীতি ॥ ৫১ ॥ 

৫১। স্থানীদের (উচ্চস্থানপ্রাপ্ত দেব্গণের ) দ্বারা নিমন্ত্রিত হইলে পুনশ্চ অনিষ্টসম্ভব হেত 
ভাহাতে সঙ্গ ব! ম্ময় কর! অকর্তব্য ॥ স্থ 

ভাবযানুবাদ- যোগীরা চারি প্রকার যথা-_-প্রথমকল্পিক, মধুভূমিক, প্রজ্ঞাজ্যোতি এবং 
| তন্মধ্যে যাহার অতীন্রিয় জ্ঞান কেবলমাত্র প্রবস্তিত হইতেছে, তার্শ অভ্যাসী 

যোগী প্রথম। খতস্তরপ্রজ্ঞ ছিতীয়। ভূতেন্দিয় জয়ী তৃতীয়, ( এতদবস্থ যোগী) সমস্ত সাধিত 
( ভৃতেন্দ্িয়জয়াদি ) বিষয়ে কৃতরক্ষাবন্ধ ( সম্যক আয়ত্তীকূত ) এবং সাঁধনীয় ( বিশৌকাঁদি অসং্প্রজ্ঞাত 
পর্ধান্ত ) বিষয়ে বিহিতসাঁধনযুক্ত। চতুর্থ যে অতিক্রীন্তভাঁবনীম, তাহার চিত্তবিলয়ই একমান্র 
( অবশিষ্ট) পুরুধার্থ। ইহীদেরই সপ্তবিধ প্রীন্তভূমি প্রজ্ঞা। এতম্মধ্যে মধুমতী ভূমির সাক্ষাৎকারী 
্রহ্মবিদের সন্বশুদ্ধি দর্শন করিয়া স্থানিগণ বা দেবগণ ততস্থানীয় মনোরম ভোগ দেখাইয়৷ (নিম্োক্ত 
প্রকারে ) উপনিমন্ত্রণ করেন_-হে (মহাত্মন্ ) এখানে উপবেশন করুন, এখাঁনে রমণ করুন, এই 
ভোগ কমনীয়, এই কন্ঠা কমনীয়া, এই রসায়ন জরামৃত্যু নাশ করে, এই যান আকাশগামী ; কল্পক্রম, 
পুণ্যা মন্দাকিনী ও সিদ্ধ মহধিগণ এ্ী। ( এখানে ) উত্তম! অন্থকূলা অগ্মরোগণ, দিব্য চক্ষু, 
বজ্োপম শরীর । নাযুত্মন, আপনার দ্বারা ইহা নিজগুণে উপার্জিত হইয়াছে, (অতএব ) গ্রহণ 
করুন, ইহা! অক্ষয়, অজর, অমর ও দেবগণের প্রিয়। 
এইরূপে আহ্ত হইয়! ( যোগী নিয়লিখিতরপে ) সঙ্গদোষ ভাবন! করিবেন,_-ঘোর সংসারাঙ্গারে 

দহমান হওত আমি জন্মমরণান্ধকারে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লেশতিমিরবিনাশকয় যৌগপ্রদীপ কোন গতিকে 
প্রাপ্ত হইয়াছি, এই তৃষ্টাদস্ভব বিষয়বায়ু তাহার ( যোগপ্রদীপের ) বিরোধী। আলোক পাইয়াও 
আমি, কিহেতু এই বিষয়মূগতৃষ্ণার দারা বঞ্চিত হইয়া পুনশ্চ আপনাকে সেই প্রদীপ সংসারাগিয় 



বিভৃতিপাঁদ । ৫২ হুর ২৬১ 

ইন্ধন করিব। স্বপ্ৌপম, ক্কপণ ( ্কপার্হ বা দীন )-জন-প্রার্থনীয় বিষ়গণ ! তোমরা সুখে থাক_ 
এইরূপে নিশ্চিতমতি হইয়! সমাধি ভাবন! করিবে । সঙ্গ না করিয়া ( এরূপ) স্ময়ও ( আত্মপ্রশংসা- 
ভাব ) করিবে না ( ষে) এইরূপে আমি দেব্গণেরও গ্রার্থনীয় হইয়াছি । ন্ময় হইতে মন স্মুস্থিত 
হওয়াতে লোক “মৃত্যু আমার কেশ ধারণ করিয়াছে, এরূপ ভাবনা করে না। তাহা হুইলে, 
নিয়তযত্বপ্রতিকাধ্য, ছিদ্রান্বেষী প্রমাদ প্রবেশ লাভ করিয়া ক্লেশ সকলকে প্রবল করিবে, তাহা 
হইতে পুনরায় অনিষ্টসম্ভব হইবে। উক্তরূপে সঙ্গ 9 স্ময় না করিলে ঘোগীর ভাবিত বিষয় দৃঢ় 
হইবে এবং ভাঁবনীয় বিষয় অভিমুখীন হইবে। 

হ্ধণতত্ক্রময়োঃ সংযমাদ্বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫২ ॥ 

ভাষ্যম,। বথাপকর্ষপধ্যন্তং দ্রব্যং পরমাণুরেবং পরমাইপকর্ষপধ্যন্তঃ কালঃ ক্ষণঃ, যাঁবতা বা 
সময়েন চলিতঃ পরমাণুঃ পূর্ববদেশং ভহা|দৃততরদেশমুপসম্পচ্ছেত স কালঃ ক্ষণঃ, ততপ্রবাহাবিচ্ছস্ত ক্রমঃ, 
ক্ষণততক্রময়ে! নাঁন্তি বস্তসমাহার ইতি বুদ্ধিসমাহারে। মুহূর্তীহোরাত্রাদয়ঃ, স খবয়ং কালো! বস্তশূন্ে। বুদ্ধি- 
নির্মাণ; শবজ্ঞানানুপাতী লৌকিকানাং বুখিতদর্শনানাং বস্ত্বরূপ ইব অবভাসতে। ক্ষণত্তর বস্তুপতিতঃ 
ক্রমাবলক্বী, ক্রমশ্চ ক্ষণানন্ত্ধযাত্মা, তং কালবিদঃ কাল ইত্যাচক্ষতে যোগিনঃ। ন চ দ্বৌ ক্ষণৌ 
সহ ভবতঃ, ক্রমশ্চ ন ছয়োঃ সহভূবোরসম্তবাৎ, পূর্বন্নাদুভ্তরভাবিনো যদানন্তর্যং ক্ষণস্য স ক্রম, 

তন্মাদ্ বর্তমান এবৈক: ক্ষণে! ন পূর্বোত্রক্ষণাঃ সম্তীতি, তন্মান্ান্তি তৎসমাহারঃ| যে তু ভূত- 
ভাবিনঃ ক্ষণান্তে পরিণামান্থিতা ব্যাখ্যয়াঃ, তেনৈকেন ক্ষণেন কৃৎন্স! লোঁকঃ পরিণামমন্থভবতি, 
ততক্ষণৌপারূঢাঃ খন্বমী ধর্মমাঃ, তয়োঃ ক্ষণততক্রময়োঃ সংযমাৎ তয়োঃ সাক্ষাৎকর্ণম্। ততশ্চ 
বিবেকজং জ্ঞানং প্রাছুর্ভবতি ॥ ৫২ ॥ 

৫২। ক্ষণ ও তাহার ক্রমে সংযম করিলেও বিবেকজ জ্ঞান হয় ॥ স্থ 
ভাষ্যান্ুবাদ__যেমন অপকর্ষকা্ঠাপ্রাপ্ত দ্রব্য পরমাণু (১) সেইরূপ অপবর্ষকাঠাপ্রাপ্ত কাল 

ক্ষণ। অথবা যে সময়ে চলিত পরমাণু পূর্বব দেশ ত্যাগ করিয়া! পরবর্তী দেশ প্রাপ্ত হয় সেই সময় 
ক্ষণ। তাঁহার প্রবাহের অবিচ্ছেদই ক্রম। ক্ষণ ও তাহার ক্রমের বাস্তব মিলিতভাব নাই। 
মুহ্র্ত-অহোরাত্রাদির! বুদ্ধিসমাহার মাত্র ( কাল্পনিক সংগৃহীত ভাব )। এই কাল (২) বস্বশূন্য বুদ্ধি- 
নির্দীণ, শবজ্ঞানান্ুপাতী এবং তাহা বুখিতদৃষ্টি লৌকিকব্যক্তির নিকট বস্তুস্বরূপ বলিয়া অবভানিত 
হয়। আর ক্ষণ বস্তপতিত ও ক্রমাঁবলম্বী, ( যেহেতু ) ক্রম ক্ষণানন্তর্য্য-হ্বরূপ। তাহাকে কালবিদ 
বোগীরা কাল বলেন (৩)। দুইটা ক্ষণ একবারে বর্তমান হয় নাঁ। অসস্তাবিত্বহেতু সহভূত ছুই 
ক্ষণের সমাহার ক্রম নাই । পূর্ব হইতে উত্তরভাবী ক্ষণের যে আনন্তধ্য তাহাই ক্রম। 

তদ্বেতু একটিমাত্র ক্ষণই বর্তমান কাল, পূর্বা বা উত্তর ক্ষণ বর্তমান নাই, আর সেই কারণে 
তাহাদের (অতীত, বর্তমান ও অনাগত ক্ষণের ) সমাহারও নাই। ভূত ও ভবিষ্যৎ যে ক্ষণ 
তাহারা পরিণামাদ্িত বলিয়া ব্যাখ্যেয়, (অর্থাৎ ভূত ও ভাবী ক্ষণ কেবল সামান্ত__শীস্ত ও অব্যপদেস্ত 
- পরিণামান্থিত পদার্থ মাত্র বলিয়া ব্যাথ্যেয়। ফলে অগোচর পরিণামকেই আমরা ভূত ও ভাবী 
ল্গণুক্ত মনে করি)। সেই এক (বর্তমীন) ক্ষণে সমস্ত বিশ্ব পরিণীম অন্ুতব কমিতেছে, 
( পূর্বোক্ত ) ধর্মসকল ক্ষণোপারট। ক্ষণ ও তাহী় ক্রমে সংঘম হইতে তীহীদের (তৃহুভয়োপারঢ 
ধর্শের ) সাক্ষাৎকার হয়, আর ভাহা হইতে বিবেকজ জ্ঞান গ্রীহুতূ ত হয়। 



হ৬হ পাঁতঞল দশন। 

টাক1। ৫২। (১) পূর্বেই বলা হইয়াছে তক্মাত্স্বরূপ পরমাণু শবাদি গুণের হুল্মাতম 
অবস্থা । যদপেক্ষা সুক্মাতর হইলে শব্দাদি জ্ঞান লোপ হয়, অর্থাৎ সুশ্ম হইয়। যেখানে বিশেষ 
জ্ঞান লোপ হইয়া নির্ব্বিশেষ শব্দাদি জ্ঞান থাকে তাদৃশ হুক্ম শব্ধাদি গুণই পরমাণু। অতএব 
পরমাণুর অবয়ব বোধগম্য হইবার যো নাই । পরমাণু যেমন সুক্ষাতম-শব্দাদিগুণবৎ দ্রব্য বা দেশ, 
সেইরপ ক্ষণ সুক্মতম কাল। কালের পরমাণু ক্ষণ ; যে কালে একটি স্ুঙ্গুতম পরিণাম যোগীদের 
গোঁচর হয় তাহাই ক্ষণ। ভাঘ্যকার উদাহরণাত্মক লক্ষণ দিয়াছেন বে, যে সময়ে পরমাণুর দেশীস্তর 
গতি লক্ষিত হয় তাহাই ক্ষণ। পরমাণুর অংশ বিবেচ্য নহে, সুতরাং যখন পরমাণু নিজের দ্বারা 
ব্যাপ্ত দেশের সমন্তটুকু ত্যাগ করি৷ পার্খস্ত দেশে যাইবে তখনই তাঁহার গতিরূপ পরিণাম লক্ষিত 
হইবে (সেই কালই ক্ষণ )। পরয়াগুতে ষেমন ম্ফুট দ্েশজ্ঞান থাঁকে তেমনি তাহার বিক্রিয়াতেও 
অস্ফুট দেশজ্ঞান থাঁকিবে। 

পরমাণু বেগেই যাঁক, বা! ধীরেই বাঁক, যখন তাহার দেশীস্তর পরিণীঁমের জ্ঞান হইবে, সেই একটা 
জ্ঞানব্যাপ্ত কালই ক্ষণ। যতক্ষণ না পরমাণু স্বপরিমাঁণ দেশ অতিক্রম করিবে ততক্ষণ তাগাতে কোন 
পরিণাম লক্ষিত হইবে না (কারণ তাহার পরিণামের অংশভৃত দেশ বিবেচ্য নহে )| অতএব পরমাণু 
বেগে চলিলে ক্ষণ সকল নিরন্তর ভাবে স্ুচিত হবে, আর ধীরে চলিলে থাঁমিয়] থাঁমিয়া এক একবার 
এক এক ক্ষণ সচিত হইবে । ক্ষণাবচ্ছিন্ন কাল কিন্তু একপরিণামই থাফিবে। 

ফলে তন্মাত্রজ্ঞান এক একটি ক্ষণব্যাপী জ্ঞানের ধারাম্বরপ অথবা তান্মাত্রিক জ্ঞানধারার 
চরম-অবয়বরূপ যে এক একটি পরিণাম তাঁহার ব্যাপ্তিকালই ক্ষণ! ক্ষণের যে আনন্তধ্য অর্থাৎ 
পরপর অবিচ্ছেদে প্রবাহ তাহার নাম ক্গণের ক্রম। 

জ্যামিতির বিন্দুর লক্ষণের ন্যায় পরমাণুর এই লক্ষণও যে বিকল্লিত তাহা মনে রাখিতে হইবে। 
৫২।| (২) ভাষ্যকার এস্থলে কালসম্বন্ধে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আঁমরা বলি কালে 

সব ভাঁব আছে বা থাকিবে । কিম্থ কাল আছে এরূপ বল সঙ্গত নহে; কারণ তাহাতে প্রশ্থ 
হইবে কাল কিসে আছে? পরস্ত যাঁহা অবর্তমাঁন তাহার নাম অতীত বা অনাগত। অবর্তমান 
অর্থে নাই। সুতরাং অতীত ব! অনাগত কাল নাই। তবে মামর। বলি যে “ত্রিকাল আছে" 
তাহাতে বিকল্প করিয়া অবস্তরকে শব্মাত্রের দারা সিদ্ধবৎ মনে করিগা বলি ত্রিকাল আছে।” 
অবান্তব পদার্থকে পদের ছারা বাস্তবের মত ব্যবহার করাই বিকল্প। কাঁলও সেইরূপ পদার্থ! 
ছইক্ষণ বর্তমান হয় না, অতএব ক্ষণপ্রবাহকে এক সমান্ৃত কাল কর! কল্পনামাত্র অর্থাৎ বুদ্ধি-নির্মাণ 
মাত্র। “কাল আছে” বলিলে কাল কালে আছে” এরপ বিরুদ্ধ, বাশ্তব-অর্থশূন্য পদার্থ প্রকৃতপক্ষে 
বুঝায়। রাঁম আছে বলিলে রাম বর্তমান কালে আছে বুঝায়। কিন্তু “কাল আছে" বলিলে কি 
বুঝাইবে? তাহাতে শব্দার্থ ব্যতীত কোন বস্তুর সত্তা বুঝাইবে না, কারণ কালের আর 
অধিকরণ নাই । 

যেমন, যেখানে কিছু নাই তাহাকে “অবকাশ” বা! দিক্ বা 903০6 বলা যায়; কিন্ত কিছু ছাড়া 
যখন “খানের” জ্ঞান সম্ভব নহে তখন “খান” অর্থে কিছু ন। এই অবাস্তব, শব্বমাত্র কালও সেই- 
রূপ অধিকরণবাঁচক শব্মাত্র.। শব্ধ ব্যতীত কাল পদার্থ নাই। শব্ধ ন! থাঁকিলে কাল জ্ঞান থাকে 
নাঁ। যে পদজ্ঞানহীন সে কেবল পরিণাম মাত্র জানিবে, কাল শব্দের অর্থ তাহার নিকট অজ্ঞাত 
হইবে। 

অতএব সাধারণ মানবের নিকট কাল 'বস্ত' বলিয়া প্রতীত হয়। শবার্৫থবিকল্পের সংকীর্ণতার 
অতীত যে ধ্যান, তৎসম্পন্ন যোগীর নিকট “কাল" পদার্থ থাকে না। 

৫২। (৩) যোগীরা! কালকে বস্ত্ব বলেন না, কেবল ক্ষণের ক্রম বলেন। আর ক্ষণ বাস্তব 
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পদার্থের পরিণামক্রম অবলম্বন করিয়। অগুভূত অধিকরণ স্বরূপ। “ক্রমাবলক্গী” পাঠ ভিক্ষুর সম্মত। 
তাহাতেও এঁ অর্থ, অর্থাৎ ক্ষণ বস্ত্র পরিণামক্রমের দ্বার লক্ষিত পদার্থ। মিশ্র বস্তপতিত' অর্থে 
বাস্তব বলিয়াছেন। এই “বাস্তব শবের অর্থ বস্তসম্বন্বীযম। কারণ ক্গণ বস্ত নহে, কিন্ত 
বস্তর অধিকরণ মাত্র । 

অধিকরণ অর্থে কোন বস্তু নহে কিন্ত সংযোগবিশেষ যথা, ঘট ও হাতের সংযোগবিশেষ দেখি! 
ব্ল| যাইতে পারে যে ঘটে হাত আছে বা! হাতে ঘট 'আাঁছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘট ঘটেই আছে, 
হাত হাতেই আছে। অবকাশ এ কাল বা অবসর কাল্পনিক অধিকরণ, অবকাশ অর্থে শূন্ত, 
অবসরও তাহাই । | 

বস্ধ র্থে যাহ! ' আছে। আছে-বর্তমান কাল সুতরাং বর্তমনি কালই বস্তর অধিকরণ, অতীত 
ও অনাগত পদার্থকে ছিল ও থাকিবে ঝলি তাই অতীত ও অনাগত কাল 'বস্ক'র অধিকরণ 
নহে। অতীত ও অনাগত বন্ত সুঙ্গরূপে আছে বলিলে বর্তমান ক্গণকেই তাহাদের অধিকরণ 
ব্ল। হয়, এই জঙন্ঠ ভাষ্যকার বলিয়াছেন “্ণস্ত বস্থপতিতঃ/। এবিষয় ব্যাকরণের বিভক্তিরই 
ভেদ অনুযায়ী বিকল্পমাত্র। তন্মধ্যে একটি ভাবপদার৫ঘের অধিকরণরূপ বিকল্প ও অন্টি অভাবের 
'মধিকরণরূপ “বিক্ষল্পের বিকল্প', তাই ইহা! কিছু জটিল। 

অতীত ও অনাগত ক্ষণ অবর্তমান বস্তর বা অবস্থর অধিকরণ অর্থাৎ অঙ্গীক পদার্থ; আর বর্তমান 
ক্ষণ বস্তর অধিকরণ ; এই প্রভেদ। শঙ্কা হইতে পাঁরে মতীতানাগত বস্তু বখন 'আছে তখন তাহাদের 
অধিকরণ অবস্বর অধিকরণ হইবে কেন? “মাছে' বলিলে বর্তমান বল! হয়, তাহা হইলে তাহা বর্তমান 
ক্ষণেই আছে। সুতরাং একমাত্র বর্তমান ক্ষণই বস্র অধিকরণ ব৷ বাস্তব অধিকরণ। তাহাতেই সমস্ত 
পদার্থ পরিণাম অনুভব$ঃকরিতেছে । পরিণাঁন অসংখ্য বলিয়া! ক্ষণের অসংখ্য কাল্পনিক ভেদ করিয়া 
অর্থাৎ অসংখ্য ক্ষণ আছে এরূপ কল্পন। করিয়া! এবং তাহার কাল্পনিক বস্তুসমাহার করিয়া, আমর! বলি 
অনাদি অনন্ত কাল আছে। আমাদের সম্কচিত জ্ঞানশক্কির দ্বারা যাহা জ্ঞানগোচর না হয় 
তাহাকেই অতীত ও অনাগত বলি। অতীত ও অনাগত ধর্ম অর্থে বর্তমানরূপে জ্ঞানের বিষয়ীভূত 
না হওয়।। বাহার জ্ঞানশক্তি সম্যক আবরণশূ্, তাঁহার নিকট অতীত ও অনাগত নাই, সবই 
বর্তমান। অতএব বর্তমান একক্ষণই বাস্তব বা বস্বর অধিকরণ। সেই ক্ষণে বা ক্ষণব্যাপী বস্ত- 
ধঙ্দে ও তাহার ক্রমেতে অর্থাৎ ক্গণাবচ্ছিন্নকালে দ্রব্যের যে পরিণাম হয় তাহার ধারাতে সংযম 

করিলেও বিবেকজ জ্ঞান হয়| দ্রব্যের সুক্মতম পরিণাম ও তাহার ধার! জানিলে সুঙ্মৃতম তেদ- 
জ্ঞান হয়। পর সুত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাই বিবেকজজ্ঞান ব৷ ৪৯ সুত্রোক্ত সর্বজ্ঞাতৃত্ব । 

কালসন্বন্ধে অন্ত মতও আছে বথা, ন্ায়বৈশেধিক মতে-_“ঘদি ত্বেকো বিভু নিত্য; কালো! 
দ্রব্যাত্সকে। মতঃ”, অর্থাৎ কাঁল এক বিভু নিত্য ভ্রব্য। কাহারও মতে কাল ইন্দরিয়গ্রাহ, তাহারা 
বলেন “ন চাল্ুদঘাটিতাক্ষস্ত ক্ষিপ্রাদিপত্যয়োদয়; | ততীাবান্ুবিধানেন তনম্মাৎ কালস্ত চাক্ষুষঃ ॥ 
তম্মাৎ স্বতন্রভাবেন বিশেষণতয়াঁপি বা। চাক্ষুষজ্ঞানগম্যং যৎ ততপ্রত্যক্ষমুপেঃতাম্ ॥ অগ্রতাঙ্ষত্ব- 
মাত্রেণ ন চ কালস্য নান্তিত1। যুক্ত1 পৃথিব্যধোভাগচন্ত্রমঃপরভাগবৎ ॥৮ অর্থাৎ চক্ষু মুত্রিত থাকিলে 
চিরক্ষিপ্রাদি প্রত্যয় হয় না । চক্ষু উন্মীলিত থাঁকিলেই তাহা হওয়াতে কাল চাক্ষুষ দ্রব্য, যাহা 
স্বতত্ত্রভাবে বা বিশেষণভাবে অর্থাৎ গুণরূপে চাক্ষুষজ্ঞানগম্য তাহাকেই প্রত্যক্ষ বলা হয়। আর 
অপ্রত্যক্ষ হইলেও যে সে বস্ত নাই এরূপ নহে; পৃথিবীর অধোভাগ, চন্্রমার পম্চাদ্ভাগ 
অপ্রত্যক্ষ হইলেও অসৎ পদার্থ নহে । 

উহার উত্তরে বল! হয় “ন তাবদ্ গৃহতে কাল: প্রত্যক্ষেণ ঘটাদিবৎ। চিরক্ষিপ্রাদিবোধোংপি 
কার্যমাতাব্স্বনঃ ॥ ন চামুনৈব লিজেন কালস্য পরিকল্পনা । প্রতিবন্ধে হি দৃষ্টোধ্র ন ধুফজলনাদি- 
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ৰৎ॥ প্রতিভাসোষ্তিরেকন্ত কথঞ্চিদ উপপতস্ততে। প্রচিতাং কাধিনদাশ্রিত্য ক্রিয়াঙ্গগপরম্পরাম্ ॥ 
ন চৈষ গ্রহনক্ষত্র-পরিল্পন্দ-স্বভাবকঃ। কালঃ কল্পযিতুং যু্ঃ ক্রিয়াতে। নাহপরোহূলৌ ॥ মুহূর্ত- 
যামাহৌরাত্রমাসর্ত রনবৎসরৈঃ | লোকে কাল্পনিকৈরেব ব্যবহাঁরো৷ ভবিষ্যতি ॥ যদি স্তবেক! বিভুনিত্যঃ 
কালে! দ্রব্যাত্মকো৷ মতঃ। অতীত-বর্তমীনাদিভেদব্যবহৃতিঃ কুতঃ॥” অর্থাৎ কাল ঘটাদির টায় 
প্রত্যক্ষতঃ গৃহীত হয় ন। চিরক্ষিপ্রার্দী বোধ (যাহা দেখিয়া কালকে চাক্ষুষ বল, তাহাঁও ) 
কাধ্যমাত্রকে অবলম্বন করিয়! হয় বা তাহার! ভ্রত ও অদ্রত ক্রিয়ার নামান্তর । যদি বল ধূমের 
দ্বারা যেরূপ সৎ অগ্নির কল্পন! হয় সেইরূপ এ ক্রিয়ার দ্বারা সৎ কালের পরিকল্পনা হয়। কিন্ত 
তাহাও ঠিক নহে কারণ ধুম ও অগ্নি উভয়ই স্বস্ত সুতরাং তাহাদের দৃষ্টান্ত এখানে খাটে 
না অর্থাৎ ধুম ও অগ্নির যেরূপ প্রতিবন্ধ ঝ| ব্যাপ্তি আছে এখানে সেরূপ নাই। অর্থাৎ কাল 
যে সৎ তাহাই প্রমের কিন্তু ধুম ও অগ্নির দৃষ্টান্তে অগ্নির সত! প্রমেয় নহে, কিন্তু সৎ অগ্নির 
ধূমদণ্ডের নীচে স্থিতিই প্রমেম। অতএব ক্রিয়। হইতে অতিরিক্ত কাল আছে ইহ! গ্রতিভাম 
বা মিথ্যা কল্পনামাত্র। উহ! প্রচিত ক্রিয়া-পরম্পরা লইয়া কোনওরূপে কর! হয়: মাঁ্জ4 জ্যোতিষ 
শীন্তের মতে কাল গ্রহনক্ষত্রের পরিষ্পন্দস্বভাবক। এরূপ স্বতন্ত্র কালও কল্পনা' করা যুক্ত নহে 
কারণ তাহ! ক্রিয়। ছাড়া আর কিছু নহে। মুহুর্ত, যাম, অহোরীত্র, মাস, খতু, অয়ন, বৎসর 
ইহা৷ সব ব্যবহারার্থ লোকে কল্পনা করে। যদি এক বিভু নিত্যদ্রব্যরূপ কাঁল থাকিত তবে অতীত, 
বর্তমান, অনাগত ভেদের ব্যবহার কিরূপে হইতে পারে, কারণ__“তৎকালৈ সন্গিধিনাস্তি ক্ষণয়ো 
ভূঁততাবিনোঃ।  বর্তমানক্ষণশ্চৈক! ন দীবত্বং প্রপগ্ততে ॥ ন হসন্লিহিতগ্রাহিপ্রত্যক্ষমিতি 
বণিতম্।” অর্থাৎ ভূত, বর্তমান ও ভবিগ্যৎ কাঁল একই সময়ে থাকে ন| বা৷ তাহাদের সঙ্গিধি 
নাই। আর, একটি বর্তমান ক্ষণ দীর্ঘত্ব প্রাপ্ত হয় না। অসঙ্গিহিত বস্তর প্রত্যক্ষ হয় ন! অতএব 
অসন্নিহিত বা অবর্তমান যে অতীত ও অনাগত ক্ষণ তাহা প্রত্যক্ষ হয় না। “বর্তমানঃ কিনুন 
কাল এক এব ক্ষণ স্ততঃ।” “ন স্বস্তি কালাবয়বী নানাক্ষণগণাত্মকঃ। বর্তমানক্ষণে| দীর্ঘ ইতি 
বালিশভাষিতম্॥” অর্থাৎ কত কালকে বর্তমান বল ?-_বলিতে হইবে এক ক্ষণমাত্রকে | অতএব 
নানাক্ষণাতবক অবয়বী কাল অবর্তমাঁন পদার্থ, কারণ অজ্ঞেরাই বলিতে পারে বর্তমান এক ক্ষণ 
দীর্ঘত৷ প্রাপ্ত হয়। ক্ষণ অথুকাল, তাহ। দীর্ঘ হয় ইহ| নিতান্ত অধুক্ত উক্তি। “সর্ববথেন্রি়জং 
জ্ঞানং বর্তমানৈকগোচরং। পূর্ববাপরদশাস্পর্শকৌশল: নাবলম্বতে ॥” অর্থাৎ ইন্দরিয়জ জ্ঞান সম্যক্ 
রূপে কেবল বর্তমানগোঁচর, তাহার! কথনও পূর্ব্ব ও পর এরূপ দশ| স্পর্শ করে না। সুতরাং 
পূর্বব ও পর কাল বর্তমান ব। সত্বস্তর অধিকরণ হইতে পারে ন|। যদি অতীত বস্ত মাছে বলা 
যায় তাহা হইলে অতীত আর অতীত থাকে ন! কিন্তু বর্তমান হইয়া যায়; অথচ একমাত্র ক্ষণই 
বর্তমান কাল। 

যদি বল কালবিষয়ক স্থির ধুদ্ধির ব| কালজ্জানের দ্বারা এক বিভু কাল সিদ্ধ হয়, তাহাও ঠিক্ 
নহে। “তেন বুক্ধিস্থিরত্বেংপি স্থৈর্ধযমর্থস্য ভূর্বচম্”-_কারণ বুদ্ধির স্থিরত্ব থাকিলেও বিষয়ের স্থিরত্ব 
আছে বল! যাঁর না। .কিঞ্চ একবুদ্ধিরও দীর্ঘকাল স্থিতি নাই, অতএব তাহার বিষয় বে কাল 
তাহারও অতীতানাগতরূপ বাস্তব ব্যাপী এক স্থিতি নাই। 

এইরূপে কালকে ধাহারা বস্তু বলেন তাহাদের মত নিরস্ত হয় এবং উহ! ষে বিকল্প জ্ঞান মান্র 
এই লাংখ্যমত স্থাপিত হয়। 



বিভৃতিপাদ। ৫৩ সুত্র ২৬৫ 

ভাব্যম্। তন্ত বিষয়-বিশেষ উপক্ষিপ্যতে_ 

জাতিলক্ষণদেশৈরন্যতানবচ্ছেদাত্ত ল্যয়ো স্ততঃ প্রতিপত্তিঃ ॥ ৫৩ ॥ 
তুল্যরোঃ দেশলক্ষণসারূপ্যে জাঁতিভেদোহন্যতাঁরা৷ হেতুঃ, গৌরিং বড়বেয়মিতি । তুল্যদেশ- 

জাতীর়ত্বে লক্ষণমন্যত্বকরং, ধালাক্গী গৌঃ স্বস্তিমতী গৌরিতি। দ্বয়োরামলকযো াতি-লক্ষণ- 
সারপ্যাৎ দেশভেদোহগ্যত্বকরঃ, ইদং পূর্ববমিদঘৃত্তরমিতি। বদা তু পূর্ববমামলকমন্তবযগ্রন্ত জ্ঞাতু- 
রুত্তরদেশ উপাবর্ত্যতে তদা তুগ্যদেশত্বে পূর্বমেতদ্ত্তরমেতদিতি প্রবিভাগান্ুপপত্তিঃ অসন্দি্ষেন চ 
তত্বজ্ঞানেন ভবিতবাম্, ইত্যত ইদমুক্তং ততঃ প্রতিপত্তি; বিবেকজজ্ঞানাদিতি। কথং, পূর্ববামলকসহ- 
ক্ষণো দেশ উত্তরামলকসহঙ্মণদেশাদ ভিন্নঃ, তে চামলকে স্বদেশ-ক্ষণ।মুভবভিন্নে, অন্যদেশক্ষণানুভব্স্ত 

তয়োরচ্যন্থে হেতুরিতি। এতেন দৃষ্টান্তেন পরনাণে। স্তল্যজা তিলক্ষণদেশস্ত পূর্ববপরমাণুদেশসহক্ষণ- 
সাক্ষাৎকরণাছুত্তরস্ত পরমাণোঃ তদ্েশান্পপত্তাবুত্তরস্ত তদ্দেশান্ুভবো ভিন্নঃ সহক্ষণভেদাৎ 
তয়োরীশ্বরন্ত যৌগিনোহন্ত্বপ্রত্যয়ে! ভবতীতি । অপরে তু বর্ণরস্তি, যেহস্ত্যা বিশেষান্তেহ্যতা প্রত্যয়ং 
কুর্বস্তীতি, তত্রাপি দেশলক্ষণভেদে। মুর্তিব্যবাবজ[ তিতেদশ্চান্ ্ব-হেতুঃ, ক্ষণভেদস্ব যোগিবুদ্ধিগম্য এবেতি, 
অত উত্তং “মুক্তিব্যবধিজা তিভেদাভাবান্নস্তি মূলপৃথকৃত্বম্” ইতি বার্ধগণ্যঃ ॥ ৫৩ ॥ 

ভাষ্ান্ুবাদ-_বিবেকজ জ্ঞানের বিশে বিষষ প্রদশিত হইতেছে-_ 
৫৩। জাতি, লক্ষণ ও দেশগত ভেদের অবধারণ না হওয়া হেতু যে পদার্থ তুল্যর্ূগে 

প্রতীয়মান হয়, তাদুশ পদার্থেরও তাহ। হইতে ভিন্নতার প্রতিপত্তি হয় ॥ (১) 

দেশের ও লক্ষণের সমানত্বহেতু তুল্য বস্বৰষের জাঁতিভেদ ভিন্নত্বের কারণ, যথা ইহা গো, 
ইহা! বড়বা ( ঘোটকী )। দেশ ও জাতি তুলা হইলে লক্ষণ হইতে ভেদ হয়, বথ! কালাক্ষী 
গাভী ও ন্বস্তিমতী গাভী। জাতির ও লক্ষণের সারূপ্যহেতু তুল্য ছুটি আমলকের দেশতেদই 
ভিন্নতার কারণ, যেমন ইহা পূর্বে আছে ও ইহ| পরে আছে। (পূর্ববর্তী ও পশ্চত্বর্তী ছটি 
আমলকের মধ্যে ) যখন পুর্ব্ব আমলককে, জ্ঞাত ব্যক্তি অন্যচিত্ত হইলে । অর্থাৎ জ্ঞাতার অক্ঞাতসারে ), 
উত্তর আমলকের দেশে ( অর্থাৎ উত্তর আমলক বেখানে ছিল সেখানে ) উপস্থাপিত করা যায়, তাহা 
হইলে ইহ! পূর্ধব ইহা উত্তর একপ বে ভেদজ্ঞান, তাহা তুল্যদেশত্বহেতু সাঁধারণের হয় ন! কিন্ত অসন্দিগ্ধ 
তত্রজ্ঞানের দ্বারাই হইয়। থাকে। এই জন্য (সুত্রে) উক্ত হইয়াছে “তাহ! হুইতে প্রতিপত্তি হয়” 
অর্থাৎ বিবেকজ জ্ঞান হইতে । কিরূপে?- পূর্ববামলকের সহিত সম্বদ্ধ ক্ষণিকপরিণামবিশিষ্ট 
যে দেশ, তাহা উত্তরাঁমলকের সহ সম্বদ্ধ ক্ষণপরিণামবিশিষ্ট বেশ হইতে ভিন্ন। (অতএব) সেই 
আমলকঘয় স্ব স্ব দেশের সহিত ক্ষণিক পরিণামান্ুতবের দ্বারা ভিন্ন। পূর্ব্বেকার ভিন্নদেশপরিণীম- 
বিশিষ্ট ক্ষণের অন্ুভবই ( জ্ঞাতার অন্ঞাতে দেশান্তর-প্রাপ্ত) আমলকন্বয়ে ভিন্নতা-বিবেকের কারণ । 
এই স্থৃল দৃষ্ান্তের দ্বারা ইহা! বুঝা! যাঁয় যে পরমাধুদ্বয়ের জাতি, লক্ষণ ও দেশ তুল্য হইলে € তাহাদের 
মধ্যে ) পূর্র্ব পরমাগুব দেশসহগত-ক্ষণিকপরিণামের সাক্ষা"কার হইতে, এবং উত্তর পরমাঁগুতে সেই 
পুর্ব পরমাণুর দেশসহগত ক্ষণিক পরিণাম না পাওয়াতে (অতএব তদুভয়ের দেশসহগত- 
ক্ষণতেদহেতু ), উত্তর পরমাণুর ক্ষণবুক্ত দেশপরিণাম ভিন্ন। সুতরাং যোগীশ্বরের ( তছ্ভয় পরমাঁগুরও ) 
ভিন্নতাঁবিবেক হয়। অপরের! বলেন অন্ত্য যে বিশেষ সকল তাহাই ভিন্নতাপ্রত্যয় করায়। তাহাদের 
মতেও দেশ এবং লক্ষণের ভেদ এবং মুন্তি, ব্যবধি (২) ও জাতিতেদ অন্তত্থের হেতু । ক্ষণতেদই 
(চরম ভেদ, তাহা ) কেবল যোগীর বুদ্ধিগম্য । এই জন্য বার্ধগণ্য আচার্যের দ্বারা উক্ত হইয়াছে 
যে প্ুক্তিভেদ, ব্যবধিভেদ ও জাতিভেদ-শৃন্যতা হেতু মুলদ্রব্যের পৃথকৃত্ব নাই”। 

টাক1। ৫৩। (১) স্থল দৃষ্টিতে অনেক ভ্রব্য সমানাকার দেখায়। তাঁহাদের ভেদ আধরা 
৩৪ 



২৬৬ পাঁতজল দশ । 

বুঝিতে পারি না। যেমন ছুইটি নূতন পয়সা । তাহাদের বদ্লাইগ্না দিলে কোন্ট। প্রথম, কোন্টা 
দ্বিতীয় তাহ! বুঝিতে পারা! যায় না। কিন্তু দুইটাকে অণুবীক্ষণ দিয় দেখিলে তাহাদের একসপ প্রতেদ 
দেখা বাইবে, যে তখন বুঝা! যাইবে কোন্ট! প্রথম কোন্টা দ্বিতীয়। 

বিৰেকজজ্ঞানও সেইরূপ। তাহাদ্ধারা সুপ্মতমভেদ লক্ষিত হয়। ক্ষণে যে পরিণাম হয়, তাহাই 
নুক্মতমভেদ | তদপেক্ষ! হুস্মতর ভেদ আর নাই। বিবেকজজ্ঞান তাহারই জ্ঞান। 

ভেজ্ঞান তিন প্রকারে হয় £__জাতিভেদের দ্বারা, লক্ষণভেদের দ্বারা ও দেশভেদের স্বারা। 
যদি এমন ছুইটি বস্ত থাকে যাহাদের ওক্নপ জাত্যািভেদ গোগর নহে, তবে সাধারণ দৃষ্টিতে তাহাদের 
ভেদ জ্ঞাতব্য হয় না। বিবেকজজ্ঞানে তাহ। হয়। 

মনে কর ছুইটি সম্পূ্ণতুল্য স্বর্ণ-গোলক। একটি পূর্বের প্রস্তুত, একটী পরে প্রস্তুত। যে 
স্থানে পুরব্বটি ছিল সে স্থানে পরটি রাখ! গেল। সাধারণ প্রজ্ঞার এমন সামর্থ্য নাই যে তাহা পূর্ব 
কি পর তাহা বলিয়া দেয়। কারণ উহাদের ভাতিভেদ, লক্ষণভেদ ও দেখভেদ নাই। উত্তরটি 
পূর্বের সহিত একজাতীর়, একলক্ষণযুক্ত এবং এক দেশস্থিত। বিবেকজজ্ঞানের ছারা সেই ভেদ 
লক্ষিত হয়, পরটি অপেক্ষা পূর্বর্ঘট অনেকক্ষণীবচ্ছিন্ন পরিণাম অন্ুভব করিরাছে। যোগী ইহা সাক্ষাৎ 
করিয়৷ জানিতে পারেন যে ইহা পূর্ব, ইহা! উত্তর । এট বিষয় ভাষ্যকার উদাহরণ দিয়! বুঝাইয়াছেন। 
দেশসহগত ক্ষণিক পরিণাম অর্থে কোন দ্রব্য যে স্থানে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সেই স্থানে তাহার যে 
পরিণাষ হ্ইয়াছে। 

অবস্ত যোগী ইহার দ্বার আমলক বা সুবর্ণগোলকের ভেদ বুঝিতে যান না, কিন্তু তত্ুবিষয়ক 
সুক্মতের বা পরমাণুগতভেদ বুৰিয়৷ তন্বজ্ঞান অথবা! ত্রিকালাদিজ্ঞান লাভ করেন। পরন্থত্রে ইহা 
উত্ত হুইয়াছে। 

৫৩। (২) মতীন্তরে চরম বিশেষ সকল ব! ছেদক ধর্মসকল হইতে ভেদজ্ঞান হয়। তাহাতেও 
সুত্রোক্ত ব্রিপ্রকার ভেদক হেতু আইসে। কারণ উক্তবাদীরাও ভেদ্বক অন্তু বিশেষকে দেশভেদ, 
ূর্তিভেদ, ব্যবধিতেদ ও জাঁতিভেদ বলেন। মৃষ্তি অর্থে টীকাকারদের মতে সংস্তান অথবা শরীর। 
তদপেক্ষা মুর্তি অর্থে শবম্পর্শাদিধর্দ্ের এবং অন্য ধর্মের (যেমন অন্তঃকরণ ) বিশেব অবস্থা হইলে 
ঠিক হয়। তদবধি বা বাবধিআকার। ইঞ্টকের যে চক্ষুগ্রাহয বিশেষ বর্ণ, যাহা কথায় সমাক্ 
প্রকাশ কর! যায় না, তাহাই তাহার মুর্তি। এবং তাহার ইন্দিয়গ্রাহ আকার ব্যবধি। 

মূর্ত্যাদি তেদ লোকবুদ্ধিগম্য, কিন্তু ক্ষণভেদ যোগীর বুদ্ধিগম্য । ক্ষপণের উপরে আর অস্ত 
বিশেষ নাই। ক্ষণগত ভেদই চরমভেদ। বার্ধগণ্য আচাধ্য বলিয়াছেন মূর্ত্যাদি ভেদ 
ন|। থাকাতে মুলে পৃথকৃত্ব নাই; অর্থাৎ প্রধানেতে কিছু স্বগত তেদ নাই। অব্যক্তাবস্থায় 
অথব! গুণের হবরূপাবস্থায় সমস্ত ভেদ অন্তমিত হয়। অর্থাৎ ক্ষণাঁবচ্ছি্ন যে পরিণাম হয়, তাহাই 
নুক্ধাতম ভেদ। তাদৃশ ক্ষণিক ভেদজ্ঞান (প্রত্যর ) বুদ্ধির নুক্্মতম অবস্থা। তছ্পরিস্থ নু 
পদার্থের উপলব্ধি হয় না। স্থুতরাং তাহা অব্যক্ত । অব্যক্ত ধখন গোচর হয় না, তখন 
তাহাতে ভেদজ্ঞান' হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব অবাক্তরূপ মলে আর বস্তর পৃথকৃত্ব 
কল্পনীয় নহে। ৃ 

শ্কগ্য” ০ ০৮ ক্রি” শান্য্াম্ছি 
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তারক সর্ঝবিষয়ং লর্বধা-বিষয়মক্রমং চেতি 
দূ বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫৪ ॥ 
ভাষ্যম,। তারকমিতি স্বপ্রতিভোখমনৌপদেশিকমিত্যর্থঃ, সর্বববিষয়ং নান্ত কিিকব- 

বিষয়ীতূতমিত্যর্থঃ, সর্ব্বথাবিষয়ম অতীতানাগতগ্রত্যুৎপন্নং সর্ববং পর্যায়ৈ সর্ব জানাতীতি 
অর্থ, অক্রমমিতি একক্ষণোপারং সর্ব সর্ববথা গৃষ্ঠাতীত্যর্থ, এতঘিবেকজং জ্ঞানং পরিপূর্ণন্ অস্তৈ- 
বাংশে। যোগপ্রদীপঃ, মধুমতীং ভূমিমুপাদায় যাবদন্ত পরিসমান্তিরিতি ॥ ৫৪ ॥ 

৫8। বিবেকজ জ্ঞান তারক, সর্বববিষয়, সর্ধবথাবিষয় এবং অক্রম ॥ সু 
ভাষ্যানুবাদ-__তারক অর্থাৎ স্বপ্রতিভোৎপন্ন, অনৌপদেশিক। সর্বব্ষয় অর্থাৎ তাহার 

কিছুমাত্র অবিষন়ীভূত নাই। সর্তথাবিষয় অর্থাৎ অতীত, অনাগত ও বর্তমান সমস্ত বিষয়ের অবান্তর 
বিশেষের সহিত পর্ব! জ্ঞান হয় । অক্রম অর্থাৎ একই ক্ষণে বুদ্ধাযপাঁর? সর্বববিষয়ের সর্ববথা গ্রহণ 
হয়। এই বিবেকজ জ্ঞান পরিপূর্ণ। যোগপ্রদীপও (প্রজ্ঞালোৌক ) (১) এই বিবেকজ জ্ঞানের অংশ- 
স্বরূপ, ইহা মধুমতী বা খতস্রা-প্রজ্ঞাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া পরিসমান্তি বা সপ্ত প্রান্তভূষি 
প্রজ্ঞা পথ্যস্ত স্থিত। 

্লীক। ৫৪। (১) যৌগগ্রদীপ-গ্রজ্ঞালোকযুক্ত যোগ বা অপর-প্রসংখ্যানরপ সম্প্রজ্াত। 
বিবেকথ্যাতিও সম্প্রজ্তাতষোগ, তাহাকে পরম প্রসংখ্যান বল! যায়। ১।২ শুত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য । 
প্রসংখ্যানের দ্বার! ক্লেশ দগ্ধবীজকল্প হয়। আর পরম প্রসংখ্যানের দ্বার! চিত্ত গ্রলীন হয়। বিবেফজ- 
জ্ঞান গ্রজ্ঞার পরিপূর্ণতা । প্রসংখ্যানরপ যোগপ্রদীপ তাহার প্রথমাংশভূত। খতন্তরা প্রজ্ঞাই 
অপর প্রসংখ্যান, তাহার পর হইতে অর্থাৎ মধুমতী ভূমির পর হইতে চিত্তের প্রলয় পর্যন্ত বিবেকের 
দ্বারা চিত্ত অধিকৃত থাকে। 

ভাষ্যম্। প্রাপ্তবিবেকজজ্ঞানন্া প্রাপ্তবিবেকজজ্ঞানন্ত বা 

সত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি ॥ ৫৫ ॥ 
যা নির্ঘ,তরজন্তমোমলং বুদ্ধিসতবং পুরুষস্তান্ঠতা প্রত্যয়মাত্রাধিকারং দগ্ধক্লেশবীজং ভবতি তদা 

পুঝুন্য শুদ্ধিসারূপ্য মিবাপন্নং ভবতি, তদ৷ পুরুষস্তোপচরিত-ভোগাভাবঃ শুদ্ধিঃ, এতন্তামবস্থায়াং 
কৈবলাং তবতী্বরন্তানীশ্বরন্ত বা বিবেকজজ্ঞানভাগিন ইতরস্ত বা, ন হি দগ্ধক্লেশবীজন্ত জ্ঞানে পুনরপেক্ষ। 
কাচিদস্তি, সত্বশুদ্বিঘারেগৈতৎসমাধিজমৈশব্ধ্যধ জ্ঞানধেণপক্রাস্তম্, পরমার্থতন্ত জ্ঞানাদদর্শনং নিবর্ততে, 
তশ্সিনিবৃত্তে ন সন্ত্যততরে ররেশাঃ ক্লেশাভাবাৎ কর্মাবিপাকাভাবঃ, চরিতাধিকারাশ্চৈতন্তামবস্থায়াং গুগা 
ন পুক্ুষস্য পুনদৃশ্ততেনৌপতি্স্তে, তৎ পুকুত্স্য কৈবলাং, তদ| পুরুষঃ স্বরূপমাত্রজ্যো তিরমলঃ 
ফেবলী ভবতি ॥ ৫৫ ॥ 

ইতি শ্রপাতঞ্জলে সাংখ্যপ্রবচনে বৈয়াসিকে বিভৃতিপাদস্তৃতীয়ঃ ॥ 

স্াব্যান্থুবাদ-বিবেকজ জ্ঞান গ্রীণ্ড হইলে অথবা তাহ! না প্রাপ্ত হইলেও-_ 

৫৫। বুদ্ধিসত্ত্বের ও পুরুষের শুদ্ধির দ্বারা সাম্য হইলে (শুদ্ধ্যা সাম্যংসশুদ্ধিলাম্যং ) কৈধ্ল্য 
হয়॥ (১) হু 



২৬৮ পাঁতঞ্জল দশন। 

যখন বুদ্ধিসতত রজন্তমোমলখুন্, পুরুষের পৃথক্ত্-খ্যাতি-মাত্র-ক্রিয়া-যুক্ত, দগ্বক্লেশবীক্ত হয়, তখন 

তাহা (বুদ্ধিসন্ ) শুদ্ধতাহেতু পুরুষের সদৃশ হয়। আর তখনকার ওপচাঁরিক তোগাভাবই পুক্কষের 
শুদ্ধি। এই অবস্থায় ঈশ্বর বা অনীশ্বর, বিবেকজ-জ্ঞাঁন-ভাগী অথবা অতন্ভাগী সকলেরই কৈবল্য হয়। 
ক্লেশ বীজ দগ্ধ হইলে আর জ্ঞানের উৎপত্তিবিষয়ে কোন অপেক্ষা থাকে না । সত্ব-শুদ্ধির দ্বারা 
এই সকল সমাধিজ এশ্বধ্য এবং জ্ঞান হওয়া প্রোক্ত হইযাছে। পরমার্থত (২) জ্ঞানের 
( বিবেকখ্যাতির ) দ্বারা আদর্শন নিবৃত্ত হয়, তাহা নিবৃত্ত হইলে আর উত্তরকালে ক্লেশ আসে না। 
ক্লেশাভাবে কন্মমবিপাকাভাঁব হয়, এবং এ অবস্থার গুণ সকল চরিতবর্তব্য হইয়া পুনরায় আর 
পুরুষের দৃশ্তরূপে উপস্থিত হয় না। তাহাই পুরুষের কৈবল্য ; সেই অবস্থায় পুরুষ স্বরূপমাত্র- 
জ্যোতি, অমল ও কেবলী হন। 

ইতি শ্রীপাতঞ্রল-যোগশাস্্ীয় বৈয়াসিক সাংখ্যপ্রবচনের বিভূতি পাদের অনুবাদ সমাপ্ত । 

টীক1| €৫। (১) বিবেকখ্যাতি কৈবল্যের সাঁধক, কিন্তু বিবেকজসিদ্ধি-রূপ তাঁরকজ্জাঁন 
কৈবল্যের সাধক নহে, বরং বিরুদ্ধ। অতএব বিবেকজজ্ঞান সাধন না করিলেও কৈবল্য 
হয়| ২1৪৩ (১) দ্রষটব্য। 

বুদ্ধিসতর এবং পুরুষের শুদ্ধি ও সাম্য বা সাদৃশ্ত হইলে তবে কৈবল্যসিদ্ধি হয়। এই বুদ্ধি ও 
পুরুষের শুদ্ধি এবং সাম্য কৈবলা নভে; কিন্তু তাহা কৈবল্যের হেতু । বুদ্ধিসত্বের শুদ্ধি-সাম্য 
অর্থে শুদ্ধ পুরুষের সহিত সাদৃশ্ত । পূর্বোক্ত পৌরক্ প্রত্যর বাঁ “আমি পুরুব' এইরূপ জ্ঞানমাত্রে 
চিত্ত প্রতিষ্ঠ হইলে বুদ্ধি বা আমি পুরুষের সমানবৎ হয়। সুতরাং পুরুষ বেমন শুদ্ধ বা নিঃসঙ্গ 
বুদ্ধিও তাহার মত হয়। ইহাই বুদ্ধিসত্বের শুদ্ধি ও পুরুষের সহিত সামা । সেই অবস্থায় 
রজস্তমৌমল হইতেও বুদ্ধিসত্রের সম্যক্ শুদ্ধি হয়। তাহাই বিশুদ্ধ সত্ব। পুরুষ স্বভাঁবত শুদ্ধ ও 
স্বরূপস্থ, অতএব তাহার শুদ্ধি 'ও সামা ওপচারিক, প্রকৃত নহে। মেঘমুক্ত রবিকে যেমন শুদ্ধ 
বলা যায়, সেইরূপ পুরুষের শুদ্ধি। পুরুষের অশ্ুদ্ধি অর্থে ভোগের সহিত সঙ্গ। উপচরিত 
ভোগ ন! হইলেই পুরুষ শুদ্ধ হইলেন ইহা বল! যাঁয়। আর পুরুষের অসামা অর্থে বুদ্ধির বা 
বৃত্তির সহিত সারপা। বৃত্তি প্রলীন হইলে পুরুষকে স্ববপন্থ বলা হয়। পুরুষের সামা অর্থে 
নিজের সহিত সাম্য বা সাদৃষ্ত । 

বুদ্ধি বখন পুরুষের মত হর, তখন তাহার নিবৃত্তি হয়। তাহা হইলে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে 
বলিতে হয় যে-_বুদ্ধির মত প্রতীয়মান পুরুষ তখন নিজের মত প্রতীত ভন। তাহাই কৈবঙ্যা। 
কৈবল্য অর্থে কেবল" পুরুষ থাকা এবং বুদ্ধির নিবৃত্তি হওয়া । অতএব কৈবল্যে পুরুষের কিছু 
অবস্থাস্তর হয় না, বুদ্ধিরই প্রলয় হয়। 

৫৫। (২) পরমার্থ অর্থে ছুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি। পরমার্থ-সাধনবিষয়ে বিবেকজজ্ঞান এবং 
তজ্জাত অলৌকিক খুক্তির অর্থাৎ পশ্ব্যের অপেক্ষ! নাই। কারণ অলৌকিক জ্ঞান ও ধরশ্বধ্যের 
দ্বার ছুঃখের অত্যন্তনিবৃতি হয় না। অবিদ্ধা বা অজ্ঞান ছুঃখের মুল, তাহার নাশ জ্ঞানের 
ব৷ বিবেকথখ্যাতির ছারা হয়; তাহ! হইলে, চিত্ত প্রলীন হয়, সুতরাং ছুঃখের আত্যস্তিক বিয়োগ 
হয়। তাহাই পরমার্থসিদ্ধি। 

তৃতীয় পাদ সমাপ্ত । 

রা াসিসিচ গত দর তরি 
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জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃ-সমাধিজাঃ সিদ্ধয়) ॥ ১ ॥ 
ভাষ্যম্। দেহীস্তরিতা জন্মনীসিদ্ধিঃ, ওধধিভিঃ__অনুরভবনেধু রসায়নেনেত্যেবমাদি, 

মন্ত্ৈ_আকাশগমনাহণিমাদিলাভঃ, তপসা- সঙ্গমসিদ্ধিঃ কামরূপী যত্র তত্র কামগ ইত্যেবমাদি। 
সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ো ব্যাথ্যাতাঃ ॥ ১ ॥ 

১। সিদ্ধি সকল জন্ম, ওষধি, মন্ত্র, তপ ও সমাধি এই পঞ্চগ্রকারে উৎপন্ন হয় ॥ স্থ 
ভাব্যণন্ুবাদ- দেহান্তরগ্রহণকালে উৎপন্ন সিদ্ধি জন্মের দ্বারা হয়। গধধ সকলের দ্বারা 

যেমন, অন্থুর ভবনে রসায়নাদির দ্বার! ওষধজসিদ্ধি হ্। মন্দের ছারা আঁকাশগমন ও অপিমাদি লাভ 
হয়। তপন্তার গার! সংকল্পসিদ্ধ কামরূপী হইয় যত্র তন্ধ কামমাত্র গমনক্ষম হয়েন ইত্যাদি। সমাধিজাত 
সিদ্ধি সকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে । (১) 

টীক1। ১। (১) পূর্বোক্ত সিদ্ধিসকলের এক বা অনেক কখন কখন যোগব্যতীত অন্য 
রূপেও প্রাছভূত হয়। কাহারও জন্ম অর্থাৎ বিশেষ প্রকার শরীরের ধারণের সহিত সিদ্ধি প্রাদুভূতি 
হয়। যেমন ইহলোকে ক্রেয়ারভয়াম্ন বা অলৌকিক দৃষ্টি, পরচিত্তজ্ঞতা প্রভৃতি প্রকৃতিবিশেষের ছারা 
প্রাহ্ভূত হয়। যোগের সহিত তাহার কিছু সম্পর্ক নাই। সেইরূপ পুণ্যকর্মমফলে দৈবশরীর গ্রহণ 
করিলে তচ্ছরীরীয় সিদ্ধিও প্রাূর্ভত হয়। “বনৌষধি-ক্রিয়া-কাল-নন্তরক্ষেদি-সাঁধনাৎ। *** 
অনিত্য। অল্পবীধ্যান্তাঃ সিদ্ধয়োহসাধনোপ্তবাঃ | সাঁধনেন বিনাপ্যেবং জায়ন্তে স্বত এব হি ॥” বৌগবীজ । 

ওষধির দ্বারাও সিদ্ধি প্রাদুভূত হয়। ক্লোরোফর্মাদি আত্রাঁণ কালে কাহারও কাহারও শরীরের 

জড়ীতাব হওয়াতে শরীর হইতে বহি্গমনের ক্ষমতা হয়। সর্বাজে 10507190: আদি ওষধ লেপন 
করিয়। শরীরের বাহিরে যাইবার ক্ষমতা হয়, এরূপও শুনা বাঁয়। যুরোপের ডাকিনীরা এইরূপে 
শরীরেব বাহিরে যাইত বলিয়া বর্ণিত হয। ভাষ্যকার অস্তুর ভবনের উদাহরণ দিয়াছেন। তাহা 

কোথায় তদ্ধিষয়ে অধুনা! লোকের অভিজ্ঞত| নাই । ফলে ওঁমধের দ্বারা শরীর কোনরূপে পরিবন্তিত 
হইয়া কোন কোন ক্ষুত্্র সিদ্ধি প্রাদর্ভৃত হইতে পারে তাহা নিশ্চিত। পূর্ববজন্মের জপাদিজনিত, 
উপযুক্ত সিন্ধপ্রক্তির কর্মাশয় সঞ্চিত থাকিলে, মন্ত্রক্পের ছ্বার৷ ইচ্ছাশক্তি প্রবল হইয়া বশীকরণ 
( মেন্মেরিজম্) আদি সিদ্ধি ইহভন্মে প্রাদুভ ত হইতে পারে। 

উৎকট তপন্তার দ্বারাও এ্ররূপে উত্তম সিদ্ধি প্রাদুরূত হইতে পাবে। কারণ, তাহাতে ইচ্ছা- 

শক্তির প্রাবল্যজনিত শরীরের পরিবর্তন হইতে পারে এবং তন্বারা পূর্ববসঞ্চিত শুভ কন্মাশয় 
ফলোদ্মুখ হয়। 

যোগব্যতীত এই লব উপায়েও দিদ্ধি হইতে পারে। জন্সজাঁদি সিদ্ধি সকল জন্ম, মন্ত্র, ওষধি 

আদি নিমিত্ের ধার! উদঘাঁটিত কর্্মাশয় হতে প্রজাত হয়। 

ভাষ্যম্। তত্র কায়েন্রিয়াশামন্তজাতীয়-পরিণতানাম__ 

জাত্যস্তর-পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ ॥ ২ ॥ 
উস্তরপরিণামোপজন স্তেষা মপূর্ববাবয়বাইসুপ্রাবেশীদ্ ভবতি, কায়েক্িযপ্রকৃতযণ্চ 

বং স্বং বিকারমন্গৃত্তাপূরেণ ধর্্মাদিনিমিতমপেক্ষমাণা ইতি ॥ ২॥ 
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ভাব্যান্থবাদ- তন্মধ্যে ভিন্ন জাতিতে পরিণত কায়েন্দিয়াদির-- 
২। প্রক্কত্যাপূরণ হইতে জাত্যত্তর-পরিণাম হয় ॥ সক 
তাহাদের বে পূর্ব পরিণামের নাশ ও উত্তর পরিণামের আবির্ভাব তাহা অপূর্বব (পূর্বের 

মত নহে অর্থাৎ উত্তরের অন্ুগুণ ) যে অবয়ব, তাঁহার অনুপ্রবেশ হইতে হয়। কায়েম্িয়ের 
প্রকৃতি সকল আপুরণের বা অনুপ্রবেশের দ্বার স্ব স্ব বিকারকে অন্ধুগ্রহণ করে (১)। 
( অন্থুপ্রবেশে প্রর্ৃতিরা ) ধন্দ্রাদি নিমিত্ের অপেক্ষা করে। 

ীক1।২। (১) মন্ুম্যে যেরূপ শক্তিসম্পন্ন ইন্দিয়চিত্াদি দেখা বায় তাহার! মাঁচুষপ্রকৃতিক | 

সেইরূপ দেবপ্ররুতিক, নিরয়প্রকৃতিক, তি্যক্প্রকৃতিক প্রভৃতি করণশক্তি আছে। সর্ব ভীবের 
করণশক্তিতে সেই করণের যত প্রকার পরিণাম হইতে পারে তাহার প্রকৃতি অন্তনিহিত আছে। 
যখন এক জাতি হইতে অন্ত জাতিতে পরিণাঁন হয, তথন সেই অস্তনিহিত প্রকৃতির মধ্যে যেটা 
উপযুক্ত নিমিত্তের দ্বারা অবসর পায়, সেটাই আপুরিত ব! অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়! নিজের অস্থুরূপ ভাঁবে সেই 
করণকে পরিণত করায়। প্রকৃতির অনুপ্রবেশ কিরূপে হয় তাহা পরস্থত্রে উক্ত হইয়াছে । 

সস সত দস 

নিমিত্ত প্রয়োজকং প্রক্ৃতীনাং বরণভেদস্ত ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ ॥ ৩ ॥ 
ভাব্যম. | ন হিধর্মাদিনিমিত্ং প্রয়োজকং প্রক্কৃতীনাং ভবতি, ন কাধ্যেণ কারণ, প্রব্ত্যতে 

ইতি, কথস্তহি, বরণতেদস্ত ততঃ ক্ষেত্রিকবদ্, যথ! ক্ষেত্রিকঃ কেদারাদপাম্পুরণাৎ কেদারান্তরং 
পি্লাবয়িযুঃ সমং নিম্নং নিয্নতরং বা নাঁপঃ পাণিনাপকর্ধতি, আবরণং তু আসাং ভিনতি, তন্মিন্ ভিন্নে 
্ব়মেবাপঃ কেদারান্তরম্ আল্লাবয়স্তি, তথা ধর্মঃ প্রকৃতীনামাবরণমধন্মবং ভিনত্তি তন্মিন্ ভিন্নে হ্বয়মেব 
প্রকৃতরঃ স্বং ত্বং বিকারমাগ্লাবয়স্তি, যথা বা স এব ক্ষেত্রিকস্তন্মিন্নেব কেদারে ন প্রভবত্যৌদকান্ 
তৌমান্ বা রসান্ ধান্তমূলান্তনুপ্রবেশয়িতুং কিস্তুহি মুদ্গগবেধুকপ্তামাকাদীন্ ততোহপকর্ষতি, 
অপরুষ্টেযু তেষু ন্বয়মেব রসা ধান্মূলান্তন্প্রবিশত্তি, তথা ধর্ম নিবৃতিমাত্রে কারণমধর্্, 
শু্ধযশুক্ষযোরত্যন্তবিরোধাৎ। ন তু প্রক্ৃতিগ্রবৃতৌ ধর্শে। হেতুর্ভবতীতি। অত্র নন্দীশ্বরাদ় 
উদদাহাধ্যাঃ বিপধ্যয়েণাপ্যধর্ম্মো ধর্্মং বাধতে, ততশ্চাশুদ্ধিপরিণাম ইতি, তত্রাপি নহ্ষাজগরাদয় 
উদ্দাহাধ্যাঃ ॥ ৩ ॥ 

৩। নিমিত্ত, প্রন্তিসকলের প্রয়োজক নহে, তাহা হইতে বরণভেদ হয় মাত্র। ক্ষেত্রিকের 
আলিভেদ করিয়া জল প্রবাহিত করার স্তায় নিমিত্ত সকল অনিমিত্ত সকলকে হেদ করিলে প্রকৃতি 
স্বয়ং অনুপ্রবেশ করে ॥ সু 

ভাষ্যান্ুবাদ-ধর্মাদি নিমিত্ত প্রকৃতির প্রয়োজক নহে। (যেহেতু) কাধ্যের দ্বার 
কখনও কারণ প্রবর্তিত হয় না। তবে তাহ! কিরূপ ?-_“ক্ষেত্রিকের বরণভোদমাহের় মত।” যেমন, 
ক্ষেত্রিক জলপৃরণের জন্ত ক্ষেত্র হইতে অন্য এক সম, নিম্ন বা নিম্নতর ক্ষেত্রকে জলে প্লাবিত করিতে 
ইচ্ছা করিলে হস্তের দ্বারা ভল সেচন করে না, কিন্তু সেই জলের আবরণ বা আলি ভেদ 
করিয়া দেয়, আর তাহা তেদ করিলে জল স্বতঃই সেই ক্ষেত্র প্লাবিত করে, ধর্ম সেইরূপ প্রক্কৃতি 
সকলের আবরণভূত অধন্ম্মকে বা! বিরুদ্ধ ধর্মকে তেদ করে ; তাঁহ৷ ভিন্ন হুইলে গ্রক্কৃতি সকল ত্বতই 
নিজ নিজ বিকারকে আপ্লাবিত করে । অথব! যেমন সেই ক্ষেত্রিক সেই ক্ষেত্রের জলীর বা ভৌম রস 
ধান্যমূলে অনুপ্রবেশ করাইতে পারে না, কিন্তু সে মুগ, গবেধুক, শ্ামাক প্রস্ৃতি ক্ষে্রদল বা 
আগাছ! সকলকে তাহ হইতে উঠাইয়। ফেলে, আর তাহ! উঠাইলে রদ সকল বেন সত্ব ধান্ত- 
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মূলে অন্ধপ্রবিই হয় ; তেমনি ধর্ম কেবল অধর্শের নিবৃত্তি বা অভিভব করে। কেনন! শুদ্ধি ও 
অশুদ্ধি অত্যন্ত বিরুদ্ধ। পরস্ ধর্ম প্রকৃতির প্রবর্তনের হেতু নহে (১)। এবিষয়ে নন্দীঙ্বর 
প্রভৃতি উদ্দাহরণ। এইরূপে বিপরীত ক্রমে অধর্মমও ধর্ঘকে অভিভূত করে, তাঁহাই অশুদ্ধিপরিগাম। 
এ বিষয়েও নহুষাজগর প্রভৃতি উদাহাধ্য। 

টীক1। ৩। (১) যেমন একখণ্ড প্রন্তরের মধ্যে অসংখ্য প্রকারের মূর্তি আছে বলা যাইতে 
পারে, সেইরপ প্রত্যেক করণশক্তিতে অসংখ্য প্রকৃতি আছে। যেমন কেবল বাহুল্যাংশ কর্তন 
করিলে একখণ্ড প্রস্তর হইতে যে কোন মৃত্তি প্রকটিত হয়, তাহাতে কিছু যোগ করিতে হয় না; 
করণপ্রক্কতিও সেইরূপ । বাঁছল্যকর্তনই এ দৃষ্টান্তে নিমিত্ত । সেই নিমিত্ডের দ্বারা অভীষ্ট মুগ্ি 
প্রকাশিত হয়। করণপ্ররুতিও সেইরূপ নিমিত্বের দ্বার! প্রকাশিত হয়। প্রকৃতির ক্রিয়ার নামই 
ধর্মা। যেমন দিব্য-শ্রতি নামক প্ররুতির ধর্ম দৃরশ্রবণ। যে প্রকৃতি প্রকাশিত হইবে তাহার 
বিপরীত ধর্মের নাশ হইলেই, তাহা অনুপ্রবিষ্ট হুইয়৷ সেই করণকে পরিণামিত করে। যেমন 
দুর-শ্রুতি একটি দিব্যশ্রবণেন্জিয়নের প্রকৃতি, এ প্রকৃতির ধর্ম দুরশ্রবণ। তাহা মানুষ শ্রুতির 
কম্মাত্যাস করিলে হয় না, অর্থাৎ যতই মান্য ভাবে দুরশ্রবণ অভ্যাস কর ন! কেন দিব্য শ্রুতি কখনও 
লাভ করিতে পারিবে না। তবে মাহুষশ্রাতির কর্ম রোধ করিলে ( অবশ্ দিব্যশ্রতির অম্ুকূলভাবে ; 
যেমন শ্রোত্রাকাশের সন্বন্ধসংযমে ) দিব্য শ্রবণ স্বয়ং প্রকাশিত হয়। দিব্য শ্রবণশক্তি তন্দবার! 
নির্মিত হয় না। কারণ, শ্রোত্রাকাশের সম্থন্ধলংযম দিব্যশ্রতির উপাদান কারণ নহে। ধর্মা- 
প্রকৃতির নিজের ধর্ম ( গু৭)। অধর্মম-বিরুদ্ধ প্রকৃতির ধর্ম । 

ভাব্যস্থ ধর্ম ও অধর্ন্ম শব্দ পুণ্য ও অপুণ্য অর্থে প্রযুক্ত উদাহরণ মাত্র । সাধারণ নিয়ম বুঝিতে 
গেলে ধর্ম ্বধর্মম, অধর্নম _বিধর্্ম। 

শ্রবণশক্তি কারণ, শ্রব্ণক্রিয়৷ তাহার কাঁধ্য। কার্যের দ্বারা কারণ প্রয়োজিত হয় না, অর্থাৎ 
তদ্ধবশে অন্য কাধ্যোত্পাদনের জন্য প্রবস্তিত হয় না, সুতরাং মাত্র শ্রবণ কর! মভ্যাস করিলে তাহার 
দ্বারা অন্ত কোন প্রকৃতির শ্রব্ণশক্তি জন্মায় না। শ্রবণ কর! শ্রবণশক্তির উপাদান নহে। 

শ্রবণশক্তি আছে ও তাহা ত্রিগুণান্থসারে নান! প্ররুতির হইতে পারে, তন্মধ্যে এক প্রকৃতির 
ধর্মকে নিরোধ করিলে অন্ত প্রকৃতি তাহাতে অন্ুপ্রবি্ট হইয়া প্রকাশিত হয়। মানুষ প্রকৃতির 
ধর্ম দৈব প্রকৃতির বিরুদ্ধ। সুতরাং বিরুদ্ধ মানুষ ধর্মের নিরোধরূপ নিমিত্ত হইতে দিব্য প্রকৃতি স্বয়ং 
অতিব্যক্ত হয়। সৃত্রকার এ বিষয়ে ক্ষেত্রিকের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন এবং ভাষ্যকার ক্ষেত্রমল বা আগাছার 
দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। নিমিত্ত প্রকৃতির প্রয়োজক নহে, কিন্তু বিধর্ধের অভিভবকারী, তাহাতে প্রকৃতি 
স্বয়ং অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়। অভিব্যক্ত হয়। 

কুমার নন্দীশ্বর ধর্ম ও কর্ম্মাবিশেষের দ্বারা অধর্নকে নিরুদ্ধ করাতে, তীঁহার দেব প্রকৃতি ইহ 
জীবনেই প্রাদুভূতি হয়, তাহাতে তাহার দেবত্বপরিণাম হয়। নহুষ রাজার সেইরূপ, 
পাঁপের দ্বার দিব্য ধর্ম নিরুদ্ধ হইয়া অজগরপরিণাম হইয়াছিল, এইরূপ পৌরাণিক 
আখ্যায়িক৷ আছে। 
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ভাব্যম্। বদাঁতু যোগী বহুন্ কায়ান্ নির্ষিমীতে তদা কিমেকমনন্কা শ্তে ভবন্ত্যথানেক- 
মনস্ক। ইতি-_ 

নির্মাণচিত্তান্যম্মিতামাত্রাৎ ॥ ৪ ॥ 
আশ্মতামাত্রং চিত্তকারণ-মুপাদার নির্মাণচিত্তানি করোতি, ততঃ সচিস্তানি ভবস্তি ॥ ৪ ॥ 
ভাষ্যানুবাদ--যখন যোগী অনেক শরীর নি্মীণ করেন তখন কি তাহার একমনস্ক মথব! 

অনেকমনন্ক হয়? ( এই হেতু বলিতেছেন )-- 
৪। অন্মিতামাত্রের ছার! নির্মীণচিত্ত সকল করেন ॥ স্থ 
চিত্তের কারণ অন্মিতামাত্রকে (১) গ্রহণ করিয়া নিম্মীণচিন্ত সকল করেন, তাহা হইতে (নির্মাণ- 

শরীর সকল ) সচিত্ত হয়। 

টাকা । ৪। (১) প্রসংখ্যানের দ্বারা দগ্ধ-বীজকল্প চিত্তের সংস্কারাভাবে সাঁধারণ ম্বারসিক 
কাধ্য থাকে না। তাদুশ যোগীরাও ভূতানুগ্রহ আদির জন্য জ্ঞানধর্ম্ের উপদেশ করিয়া থাকেন। 
তাহ! কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তছুত্তরে বলিতেছেন £__মস্মিতামাত্রের দ্বারা নর্থাৎ তথন- 
কার বিক্ষেপসংস্কারহীন বুদ্ধিতত্রস্বরূপ ন্মিতার ঘার।, যোগী চিত্ত নির্মাণ করেন ও তন্থারা কাধ্য 
করেন। নিম্মীণচিত্ত ইচ্ছামাত্রের ঘার! রুদ্ধ হু বলিগ়া তাহাতে অবিষ্ঠাসংস্কার জমিতে পায় না "ও 
তজ্জন্ তাঁহ! বন্ধের কারণ হয় ন।। 

যদি চিত্তকে নিত্যকালের ভন্ প্রলীন করার সঙ্কল্ল করিয়! যোগী চিত্তকে প্রলীন করেন, তবে অবশ্ঠ 
নির্মীণচিত্ত আর' হয় না। কিন্তু যোগী বর্দি কোন অবচ্ছিন্ন কালের জন্য চিত্তরকে নিরোধ করেন, তবে 
সেই কালের পর চিত্ত উিত হয় ও যোগী নির্্াণচি্ত করিতে পারেন। 

ঈশ্বর এইরূপে কল্লান্তে নির্মাণচিত্তের ছার! মূগুক্ষুদের অনুগ্রহ করেন। ঈশ্বর তাঁদৃশ অনুগ্রহের 
সম্লপপূর্বক চিত নিরুদ্ধ করাতে যথাঁকালে তাহ! পুনরুখিত হন্ন। যেমন ধানুষ্ধ অল্প দুরে বাণক্ষেপ 
করিতে হইলে তহুপযুক্ত শক্তি মাত্র প্রয়োজিত করে, যোগীরাও সেইরূপ উপযুক্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া 
অবচ্ছিন্ন কালের জন্য চিত্তকে নিরদ্ধ করেন। অর্থাৎ যোগীরা অবচ্ছিন্ন কালের জগ্য চিত্ুনিরোধ 
করিতে পারেন, অথব৷ প্রলীন ( পুনরুথানশূন্য লয় ) করিতেও পারেন। 

টি সপ 

প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকং চিত্মেকমনেকেষাম্ ॥ ৫ ॥ 
ভাষ্যম.। বহুনাং চিভ্ানাং কথমেক-চিত্তীভিপ্রাপ-পুরঃদরা প্রবৃত্তিরিতি সর্বচিত্তানাং 

প্রয়োজকং চিত্তমেকং নির্শিমীতে ততঃ প্রবৃতিভেদঃ ॥ ৫ ॥ 
৫1 এক চিত্ত বহু নিম্মাণচিত্তের প্রবৃতিভেদবিবয়ে প্রয়োজক ॥ হু 
ভাষ্যান্ুবাদ্--বহু চিত্তের কিরপে একচিতাভিপ্রাযপূর্ববক প্রবৃত্তি হয়?-_যোগী সমস্ত 

নির্মীণচিত্তের প্রয়োজক করিয়। এক চিত্ত নির্মাণ করেন তাহ! হইতে প্রবৃত্তিভেগ হয় (১)। 
টাকা । ৫। (3) যোগীরা যুগপৎ বহু নির্মীচিততও নির্মিত করিতে পারেন। তাহাতে শা 

হইবে কিরূপে এক ভাবে বহু চিত্ত প্রয়োজিত হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন যে মূলীভূত এক 
উৎকর্ধযক্ত চিত্ত বহুচিত্রের প্রয়োজক হইতে পারে। একই অন্তঃকরণ যেমন নানা প্রাণ ও নান! 
ইন্দরিয়ের কার্য্যের প্রয়োজক হয়, সেইরূপ। অবশ্থ যুগপৎ সমস্ত চিত্তের দর্শন সম্ভব নহে। কিন্ত 
যুগপতের স্টাঁ় (যেমন অলাতিচক্র ) সমন্তের দর্শন হয়। অক্রম তারক জ্ঞান আয়ত হইলে 
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যুগপতের স্ঠায় সর্ব বিষয়ের দর্শন হয় । অর্থাৎ প্রয়োজক চিত্ত ও প্রয়োজিত বনু চিত্ত এবং তাহাদের 
বিষয় যুগপতের স্তাঁয় প্রবৃত্ত হয়। বহু চিত্তের বিরুদ্ধ বিরুদ্ধ প্রবৃত্তি থাকিলেও এরূপে তাহা সিদ্ধ হয় 
এবং পরস্পরের সহিত সাঙ্ষধ্য হয় না । 

মনে রাখিতে হইবে যে যোগীরা জ্ঞানধন্মন উপদেশরূপ ভূতান্কুগ্রহের জন্যই নিম্মীণচিত্ত করেন, 
কুত্রকার্যের জন্য বা ভোগের জন্য তাহা করা সম্ভব নহে। অতএব ধাহার! মনে করেন যে যোগীরা 
সাপ, বাঘ, অবিবেকী মানুষ প্রভৃতি হুইয়! বেড়ান, তাহাদের মত নিতান্তই ভ্রান্ত । , 

তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্ ॥ ৬ ॥ 

ভাব্যমূ। পঞ্চবিধং নির্াণচিত্ং জন্মৌষধি-ন্তপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয় ইতি। তত্র যদেৰ 
ধ্যানজং চিত্তং তদেবানাশরং তশ্তৈব নাস্ত্যাশয়ে৷ রাগাদিপ্রবৃত্তর্নাতঃ পুণ্যপাপাভিসম্বন্ধঃ, ক্গীণকরেশ- 
ত্বাদ্ যোগিন ইতি, ইতরেষাং তু বিদ্তে কর্মীশয়ঃ ॥ ৩ ॥ 

৬। সিদ্ধ চিত্তের মধ্যে ধ্যানজ চিত্ত অনাশয় ॥ স্থ 
ভাব্যান্বাদ- নির্মীণচিত্ত ব সিদ্ধ-চিত্ত (১) পঞ্চবিধ, যেহেতু জন্ম, ওষধি, মন্ত্র তপ ও 

সমাধি-জাত সিদ্ধি। তন্মধ্যে যাহ! ধ্যানজ চিত্ত তাহা অনাশয় অর্থাৎ তাহার আঁশর় বা রাগাদি 
প্রবৃত্তি নাই, এবং সেজন্য পুণ্যপাঁপের সহিত সম্বন্ধ নাই। কেননা যোগীর! ক্গীণরেশ। ইতর 
সিদ্ধদের কর্মাশয় বর্তমান থাকে। 

টীকা। ৬। (১) এস্থলে নির্ধীণচিন্ত অর্থে সিদ্ধচিত, বাহা মন্ত্াদির দ্বার নিপ্পন্ন হইয়াছে। 
ধ্যানজ অর্থে যোগসাধনজাত। ঘোগ বা সমাধির আশর পূর্বেবে থাকে না, কারণ পূর্বের যে সমাধি 
নিষ্পন্ন হয় নাই তাহা এই জন্ম গ্রহণের দ্বার৷ জান| যায়। অতএব যৌগজ সিদ্ধ চিত্ত আশয় বা 
বাসনাভূত প্রকৃতির অন্থপ্রবেশ হইতে হয় ন|। তাহা! পূর্ধ্বে অনন্ভৃত এক প্রকৃতির অনুপ্রবেশ হইতে 

হয়। অন্ত সিদ্ধি কর্মীশরজাত। সমাধি কখনও পূর্ব মন্ুয্ুজন্মে আচরিত কর্মের ফলে হয় না। 
কারণ, সমাধিসিদ্ধ হইলে আর মানু জন্ম গ্রহণ করিতে হয় ন|। শাস্ত্রে আছে-_বিনিপন্নসমাধিস্ত 
মুক্তিং তত্রৈব জন্মনি, ইত্যারি। অর্থাৎ সমাধিসিদ্ধ হইলে সেই জন্মেই মুক্তিলাভ কর| যায় 
অথবা পুনশ্চ আর স্থুল জন্ম হয় না । স্ৃতরাং সমাধিজ সিদ্ধি আশয়জ নহে। জন্মজাদি সিদ্ধিতে 
যেরূপ সিদ্ধকে অবশ হইয়! তাহ৷ ব্যবহার করিতে হয়, ধ্যানজ সিদ্ধিতে সেরূপ নহে। কারণ তাহ৷ 
সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। তাহা রাগাদিনাশের হেতু ; কারণ তাহা আশয়ের ক্ষয়কারীও হইতে পারে। 
অনাশয় অর্থে বাসনাজাতও নহে এবং বাঁসনার সংগ্রাহকও নহে। ভাম্যকার শেষোক্ত কা্যই বিবৃত 
করিয়াছেন । 

ভাষ্যম্। যতঃ- 

কর্মাশুর্লাকষ্চং যোগিনন্ত্রিবিধমিতরেষাম্ ॥ ৭ ॥ 
চতুষ্পাৎ থন্দিয়ং কর্মমজাতিঃ, কৃষ্ণা শুক্ুরুষ শুরা অশুর্লারুষ্া চেতি। তত্র কৃষ্ণা 

দুরাত্মনাং, শুরুকৃষ্ণা বহিঃসাধনসাধ্য। তত্র পরপীড়ান্গ্রহদ্বারেণ কর্্মাশয়গ্রচম়:, শুরু! তপংস্থাধ্যাযধ্যান- 
বতাং সা হি কেবলে মনন্তায়তত্বাদবহিঃসাধনাধীনা ন পরান্ পীড়যিত্বা তবতি, অশুরলাকৃষ! সংস্তামিনাং 

৩৫ 
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ক্ষীণরেশানাং চরমদেহানামিতি। তত্রাশুক্ং যোগিন এব ফলসন্ন্যাসাদ্ অকুষ্ণং চান্ুপাদানাদ্, 
ইতরেষাং তু ভূতানাং পূর্ববমেব ব্রিবিধমিতি ॥ ৭ ॥ 

ভাব্যান্তবাদ-_-যে হেতু ( অর্থাৎ যোগিচিত্ত অনাশয় ও অন্ঠের চিত্ত সাশম বলিয়া! )-- 
৭1 যোগীদের কর্ম অশুক্লাকৃষ্ণ কিন্ত অপরের কর্ম ত্রিবিধ ॥ সু 
এই বন্মজাতি চতুধিধ-_কৃষণ, শুরুকৃষ্ণ, শুরু এবং অশ্ুরলাকৃষ্ণ। তন্মধ্যে দুরাত্মাদের কৃষ্ণ 

কর্ম, কৃষ্ণশুর্ু" কর্ম বাহাব্যাপারসাধ্য, তাহাতে পরগীড়। ও পরানুগ্রহের দ্বারা কর্মীশয় সঞ্চিত 
হয়। শুরু কর্ম তপঠ, স্বাধ্যায় ও ধ্যান-শীলদের, তাহা কেবল মনোমাত্রের অধীন বলিয়া! বাহ্সাধনশ্চ্য, 
স্থৃতরাং পরগীড়াদি করিয়। উৎপন্ন হয় না। অশুক্লাকৃষ্ণ কর্ম 'ল্ষীণক্রেশ চরমদেহ সন্যাসীদের | 
এতম্মধ্যে যোগীদের কন্মন ফলসন্গ্যাসহেতু অশুর্ (১), আর নিষিদ্ধকর্ম্মবিবর্জনহেতু তাহা অকৃষ্ণ। 

ইতর প্রাণীদের পূর্বোক্ত ত্রিবিধ। 
টীক1। ৭। (১) পাপীদের কর্ম কৃষ্ণ। সাধারণ লোকের কর শুর্ুকৃষ্ণ, কারণ তাহার 

ভালও করে মন্দও করে। ভাল ও মন্দ কর্ম ব্যতীত গৃহস্থালী চলে না। চাব করিলে জীবহত। 
হয়, গবাদদিকে পীড়ন করা হয়, স্ববিত্তরক্ষার জন্য পরকে দুঃখ দিতে হয় ইত্যাদি বহু প্রকারে পর- 
গীড়ন ন! করিলে গার্হস্থ্য চলে না। তংসহ পুণ্য কর্মমও করা যায়। অতএব সাধারণ গৃহস্থ 
লোকদের কর্ম শুরুকষ্ণ। যাহারা কেবল তপধধ্যানাদি বাহ্বোপকরণ-নিরপেক্ষ পুণ্য কম্ম করিতেছেন, 
তাহাদের কর্ম বিশুদ্ধ শুরু বা! পুণ্যময় ; কারণ তাহাঁতে পরগীড়াদি অবশ্যন্তাবী নহে। 

যোগী যেরূপ কর্ম করেন তাহাতে চিত্ত নিবৃত্ত হয়; সুতরাং চিত্তস্থ পুণ্য এবং পাঁপও নিবৃত্ত 
হয়। অর্থাৎ পুণ্যের ও পাপের সংস্কার ও আচরণ নিবৃত্ত হয় বলিষ! তাহাদের কর্ম অশুরাকৃষণ। 
কার্ধযতঃ, তাহারা পাঁপ কর্ম করেনই ন|, আর ধ্যানার্দি যাহা পুণ্য কবেন তাহা ফলসন্্যাসপূুর্ব্বক 
করেন। অর্থাৎ তাহা পুণ্যফলভোগের জন্য নহে, কিন্তু ভোঁগকেও নিরদ্ধ করিবার জন্য করেন। 
যোগীদের তপংস্বাধ্যায়াদি কর্ম ক্লেশকে ক্ষীণ করিবার জন্য; আর তাহাদের বৈরাগ্যাদি কর্ম 
স্থখভোগের জন্য নহে, বিষ্ত স্ুখছুঃখত্যাগের জন্য বা চিন্তুনিরোধের জন্য । কিঞ্চ বিবেকখ্যাতি 
অধিগত হইলে তৎপূর্ববক যে শারীরাঁদি কর্ম হয় তাহ! বন্ধহেতু না হওয়াতে এবং চিত্তনিবৃত্তির হেতু 
হওয়াতে সেই কর্ম অশুরারুষ্ণ | 

তত স্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তিবণসনানান ॥ ৮ ॥ 
ভাষ্যম্। তত ইতি ত্রিবিধাঁৎ কর্ম্মণঃ, তথ্িপাঁকাগ্ুগুণানামেবেতি বজ্জাতীরস্ত কর্ম্মণো যে 

বিপাকন্তন্তানুগুণ' যা বাঁসনাঃ কর্মমবিপাকমন্শেরতে তাসামেবাভিব্যক্তিঃ। ন হি দৈবং বর্ম 
বিপচ্যমানং নারকতিথুম্নুষ্যবাসনাভিব্যক্তিনিমিত্তং ভবতি, কিন্তু দৈবানুগুণা এবাস্ত বাসনা বাজ্যন্তে, 

চৈবং সমানশ্চর্ডঃ ॥ ৮ ॥ 
৮। তাহ! (কৃষ্াদি ত্রিবিধ কর্ম) হইতৈ তাহাদের বিপাকান্থরূপ বাসনার অভিব্যক্তি 

হয় ॥ শু; 
ভাব্যান্ুবাদ-_তাহ। হইতে-__ত্রিবিধ কর্ম হইতে। তঘিপাঁকাহ্ুগুণ_বজ্জাতীয় কর্মের বে 

বিপাঁক তাহার অনুগ্ুণ যে বাঁনা কর্মবিপাককে অন্ুশয়ন করে ( অর্থাৎ বিপাকের অন্গভব হইতে 
উৎপন্ন হইয়৷ আহিত হয়) তাহাঁদেরই অভিব্যক্তি হয়। দৈব কর্ম বিপাক প্রাপ্ত হইয়া! কখনও নারক 



কৈবঙ্যপাদ। ৯ শুত্র। ২৭৫ 

তির্ধ্যক্ বা মানুষ বাসনার অভিব্যক্তির কারণ হয় ন!, কিন্তু দৈবের অনুরূপ বাসনাঁকেই অভিব্যক্ত 
করে। নারক, তৈর্্যক্ ও মানুষ বাঁসনার সন্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম । (১) 

টাক1। ৮। (১) কর্শের সংস্কার_যাহার ফল হইবে__তাহার নাম কর্মীশয়। আর 
ত্রিবিধ ফল ভোগ হইলে, তাহার অনুভবের যে সংস্কার তাহা বাসনা । ২১২ (১) ত্রষ্টব্য। 
মনে কর কোন কর্মের ফলে একজন মানব জন্ম পাইল তাহাতে নান! স্খছঃখ আয়ুফাল যাবৎ 
ভোগ করিল। সেই মানব জন্মের অর্থাৎ মানুষ শরীরের ও করণের যে আকৃতি প্রকৃতি তাহার, 
মান্য আযুর এবং স্থুথছুঃথের সংস্কারই মানুষ বাসনা । তজ্জন্মে যাহা কিছু কর্ম করিল, তাহার 
সংস্কার কর্মীশয়। মনে কর সে পাশব কর্ম করিল, তাহাতে পশু হইয়া জন্মাইল। কিন্ত সেই 
মানব বাসনা তাহার রহিয়! গেল। এইরূপে অসংখ্য বাসনা আছে। সেই ব্যক্তির পূর্ববের কোন 
পশুজন্মের পাশব বাসনা ছিল। উক্ত মাঁনব্জন্মে কৃত পশুচিত কন্ধ সেই পাশব বাসনাকে 
অতিব্যক্ত করিবে। অতএব বলিয়াছেন কর্ম ( কর্মীশয় ) অন্গুণ বা অনুরূপ বাঁসনাকে অভিব্যক্ত 
করে। সেই বানাই জাতির বা করণের প্রক্কৃতিশ্বরূপ হয়। সেই প্রবৃত্তি অনুসারে কন্মীশয়জনিত 
জন্ম এবং যথাযোগ্য স্ুখছুঃখ ভোগ হয়। অতএব জন্মের দুঃখ ও সুখ ভোগের প্রণালী 
বাসনাতে থাকে । যেমন কুকুরের চাটিয়া স্থখ হয়, মানুষের অন্রূপে হয; মানুষ জীবনের কোন 
পুণ্যকম্মফলে যদি কুকুরজীবনে সুখ হয়, তবে কুকুর তাহী কুকুরপ্রণাঁলীতেই ভোগ করিবে । 

বাসন! স্থৃতিফল!। স্থৃতি অর্থে এখানে জাতি, আযু ও স্ুখছঃখ ভোগের স্থৃতি--জাতির অর্থাৎ 
শরীরের ও করণ-প্রক্ৃতির স্ৃতি, আমর বা জাঁতিবিশেষে শরীর যতদিন থাকে তাহার স্থৃতি এবং 
ভোগের ব৷ স্ুখছুঃখ অনুভবের স্থৃতি। স্থৃতি একরূপ প্রত্যয় বা! চিত্তবৃত্তি। প্রত্যেক চিত্তবৃত্তির 
সঙ্গে সুখাদি সম্পরযুক্ত হইয়! উঠে, অতএব সুখস্থৃতি হইতে গেলে সেই স্ৃতিটা চিত্তস্থ যে সংস্কারের 
দ্বারা আকারিত হইয়া স্থস্থৃতি বা ছুঃখস্থৃতি হর তাহাই ভোগবাঁসনা। সেইরূপ, জাতিহেতু কর্মাশয় 
বিপ্ক হইতে গেলে যে মানুষাদি জাতির সংস্কারের ধারা আকারিত হইয়! মানুষাঁদি স্থৃতি হয় তাহা 
জাতির বাসনা । আযুর বাসনাও সেইরূপ । ( বিশেষ কর্মতত্তে ও কন্ধপ্রকরণে' দ্রষ্টব্য )। 

জাতিদেশ-কালব্যবহিতানামপ্যানস্তর্্যং স্বতিসংস্কারয়োরেকরূপ- 
ত্বাৎ ॥৯॥ 

ভাষ্যম্। বুদংশবিপাকোদয়ঃ স্বব্যঞ্জকাঞ্জনাভিব্যক্তঃ স যদি জাতিশতেন বা দূরদেশতয়। 
বা কল্পশতেন ব৷ ব্যবহিতঃ পুঅশ্চ স্বব্যঞ্জকাঞ্জন এবোদিয়াদ্ দ্রাগিত্যেব পূর্ববান্ভৃতবৃষদংশবিপাকাঁতি- 
সংস্কৃত! বাসনা উপাদায় ব্যজ্যেৎ, কম্মাৎ, যতো ব্যবহিতানামপ্যাসাং সৃশং কর্মমীতিব্যঞ্রকং নিনিতীভৃত- 

মিত্যানস্তধ্যমেব, কুতশ্চ, স্থৃতিসংস্কারয়োরেকরপত্থাদ, বথামৃতব! ভ্তথা সংস্কারাঃ, তে চ কর্দাবাসনান্থরপাঃ 
যথ! চ বাঁসন৷ স্তথা স্বৃতিঃ, ইতি জাঁতিদেশকালব্যবহিতেভ্যঃ সংস্কারেত্যঃ স্থৃতিঃ স্থৃতেশ্চ পুনঃ সংস্কার! 

ইত্যেতে স্থৃতিসংস্কারাঃ কর্াশয়বৃত্তিলাভবশাদ্ ব্যজ্যন্তের। অতশ্চ ব্যবহিতানামপি নিমিত্তনৈমিত্তিক- 
ভাবানুচ্ছেদাদানন্তধ্যমেব সিদ্ধমিতি ॥ ৯ ॥ 

৯। স্থতি ও সংস্কারের একরপত্বহেতু জাতির, দেশের ও কালের দ্বারা ব্যবহিত হইলেও 
বাসনা সকল অব্যবহিতের ন্যায় উদিত হয় ॥ সু (১) 

ভাস্তানুবাদ-_নিজ প্রকাশের কারণের দ্বারা অভিব্যক্ত যে বিড়ালজাতিপ্রাপক কর্ম, তাহার 
যে বিপাকোদয়, তাহা যদি শত ( মধ্যকালবর্তী ) জাতির, বা দূরদেশের, বা! শত করের দ্বারা ব্যবহিত্ত 
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হয়, তাহা হইলেও পুনরায় ( উদয়ের সময় ) তাহা নিজ বিকাঁশের কারণের দ্বার। ঝটিতি উঠিবে 
( অর্থাৎ) পূর্ববান্ুভৃত বিড়ালযোনিরূ্প বিপাকের অগ্ভভবজাত বাঁসনাদেরকে গ্রহণ করিয়া তাহা 
অভিব্যক্ত হইবে। যেহেতু ব্যবহিত হইলেও ইহার ( & বিড়াঁলবাঁসনার ) সমান্জাতীয়, অভিব্যঞ্রক 
কণ্ম নিমিতীভূত হয়। এইরূপেই তাহাদের আনন্তধ্য ( অব্যবহিতের ন্যায় ক্ষণমাত্রে উদিত হওয়া) 
হয়। কেন? স্থৃতি ও সংস্কারের একরপত্বহেতু। যেমন অনুভব হয়, তেমনি সংস্কার সকল 
হয়। তাহারা আবার .কর্মবাসনার অনুরূপ । যেমন বাসন! হয় তেমনি স্থৃতি হয়। এইরূপে 
জাতি, দেশ ও কালের দ্বার ব্যবহিত সংস্কার হইতেও স্বৃতি হয়, এবং স্থৃতি হইতে পুনশ্চ সংস্কার 
সকল হ্য়। এইহেতু কর্্মীশয়ের দ্বার! বৃত্তি লাত করিরা ( অর্থাৎ উদ্বোধিত হইয়া! ) স্বতি ও সংস্কার 
ব্যক্ত হয়। অতএব ব্যবহিত হইলেও বাঁসনার এবং স্থৃতির নিমিত্ত-নৈমিত্তিক ভাব বাথ থাঁকে 
বলিয়। তাহাদের আনন্তর্ধ্য সিদ্ধ হয়। 

টীকা । ৯। (১) বহু কাল পূর্বে, কোন দূর দেশে, কোন অনুভব হইলে তাহার সস্কার 
কাল ও দেশের দ্বার! ব্যবহিত হইলেও যেমন উপলক্ষণ পাইলে ব৷ স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ মনে উঠে, 
বাসনাও সেইরূপ। সংস্কারসঞ্চয়ের পর বহু কাল গত হইলেও, শ্থৃতি উঠিতে ফের ততকাল লাগে না, 
কিন্তু অনন্তরের স্তায় বা ক্ষণমাত্রেই উঠে। স্থৃতি উঠাইবার চেষ্টা অনেকক্ষণ ধরিয়া করিতে হইতে 
পারে, কিন্ত তাহা উঠে ক্ষণমাত্রেই। তন্মধ্যে, ব্যবধানভূত যে অন্ত সংস্কার আছে, তাহা শ্ররণের 
ব্যবধান হয় না। ভাম্যকার ইহ! উদাহরণ দিয়। বুঝাইয়াছেন। জাতি বা জন্মের ব্যবধান যথা-_ 
একজন মনুষ্য জন্ম পাইয়াছে, তৎপরে ছুষ্ষম্মবশত সে শত জন্ম পশু হইয়া, পরে পুনশ্চ মনুষ্য হইল। 
শত পশুজন্ম ব্যবধান থাকিলেও পুনশ্চ মানুষ বাসনা অব্যবহিতের স্যার উিত হয়। সেইরূপ কাল 
ও দেশ রূপ ব্যবধানও বুঝিতে হইবে। 

ইহার কারণ, স্থৃতি ও সংস্কারের একরপত্ব। যেরূপ সংস্কার সেইরূপ স্থৃতি হয়। সংস্কারে 
বোধই স্থতি। সংস্কারের বোধ্যতাপরিণামই যখন স্মৃতি, তখন সংস্কার ও স্মৃতি অব্যবহিত বা 
নিরস্তর। স্থৃতির হেতু উপলক্ষণাদি থাকিলেই স্তি হয়, আর শ্থৃতি হইলে সংস্কারেরই ( তাহ! 
যখন, যথায়, যে জন্মেই সঞ্চিত হউক ন| কেন ) স্ৃতি হয়। 

বাসনার অভিব্যক্তির নিমিত্ত কর্মাশয়। তাহার দ্বারা প্রস্ফুট স্থৃতি হয়। তাহা ( কন্মাশয় ) 
স্মৃতির অব্যর্থ হেতু । যেমন সংস্কার হইতে স্থৃতি হয়, আবার তেমনি স্থৃতি হইতে সংস্কার হয়, 
কারণ স্থৃতি অনুতবরূপ বা প্রত্যররূপ। প্রত্যয়ের আহিত ভাবই সংস্কার । অতএব সংস্কার হইতে 
স্বতি ও সৃতি হইতে পুনঃ সংস্কার হয়, এইরূপে তাহাঁদের একরপত্ব সিদ্ধ হয়। 

তাসামনাদিত্বং চাশিষো নিত্যত্বাৎ্থ ॥ ১* ॥ 
ভাষ্যম্। তীসাং বাঁসনানাঁমাশিযো নিত্যত্বাদনাদিত্বং, বেয়মাত্মাশীর্মা ন ভূবং ভূয়ালমিতি 

সর্বস্ত দৃশ্তাতে সা ন স্বাভাবিকী, কন্মাৎ, জাতমাত্রস্ত জন্তোরননুভূতমরণধর্্মকম্ত ঘ্বেষহুঃখান্ুস্থতি- 
নিমিতে৷ মরণত্রাসঃ কথং ভবে, ন চ স্বাভাবিকং বস্ত নিমিতমুপাদত্তে তস্মাদনাদিবাসনান্থুবিদ্ধমিদং 
চিত্তং নিমিত্তবশাঁৎ কাশ্চিদেব বাঁসনাঃ প্রতিলভ্য পুরুষস্ত ভোগায়োপাবর্তত ইতি | 

ঘটপ্রাসাদপ্রদীপকল্পং সঙ্কোচবিকাশি চিত্তং শরীরপরিমাঁণাকারমাত্রমিত্যপরে প্রতিপন্নাঃ, তথা 
চান্তরাভাবঃ, সংসারশ্চ যুক্ত ইতি। বৃত্তিরেবান্ত বিভুনঃ সঙ্কোচবিকাশিনী ইত্যাচার্ধ্যঃ। ' তচ্চ 
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ধর্মীদিনিমিত্তাপেক্ষং, নিমিতং চ দ্বিবিধং বাহ্মাধ্যাত্মিকং চ, শরীরাদিসাঁধনাপেক্ষং বাহ্ং স্ততিদানা- 
ভিবাদনাদি, চিত্তনাত্রাধীনং শ্রদ্ধাগ্াধ্যাত্মিকং, তথাচোক্তং, “যে চৈতে মৈত্র্যাদয়ে! ধ্যায়িনাং 
বিহার] স্তে বাহসাধননিরন্তগ্রহাআ্মানঃ ্রকুষ্ং ধর্ম মভি 'নর্বর্তয়স্তি,ঃ তয়োশ্মীনসং 
বলীয়ঃ, কথ, জ্ঞানবৈরাগ্যে কেনাতিশয্যেতে, দগুকারণ্যং চিত্তব্লব্যতিরেকেণ কঃ শারীরেণ কর্ধণা 
শূন্যং কর্তৃমুৎসহেত, সমুদ্রমগন্ত্যবদ্ধ৷ পিবেৎ ॥ ১০ ॥ 

১০। আশীর নিত্যত্বহেতু তাহাদের ( বাসনাসকলের ) অনাদিত্ব সিদ্ধ হয় ॥ স্থু 

ভাষ্যান্থুরাদ্__তাহাদের__বাঁসনাসকলের-_আশীর নিত্যত্বহেতু অনাদিত্ব (সিদ্ধ হয়), 
সকল প্র।ণীতে বে “আমার অভাব ন। হউক, আমি বেন থাঁকি”, এইরূপ আত্মাণী দেখা যায়, তাহা 
স্বাভাবিক নহে। কেননা সগ্ভোজাত প্রাণী__যে পূর্ববে কখনও মরণত্রাস অন্ুতব করে নাই__তাহার 
দ্বেষছ্ঃখস্থতিহেতুক মরণত্রাস কিরূপে হইতে পারে (১)। স্বাভাবিক বস্তু কখনও নিমিত্ত হইতে 
হয় না। অতএব এই চিত্ত অনাদিবাসনানুবিদ্ধ ; ( ইহা) নিমিতবশত কোন বাঁসনাকে অবলম্বন 
করিয়া পুরুষের ভোগের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে । 

ঘটের বা৷ প্রাসাদের মধ্যে স্থিত প্রদীপের ন্যায় সংকোচবিকাশী চিত্ত শরীরপরিমাণাকারমাত্র, 
ইহা! অন্যবাদীর! (২) প্রতিপাদন করেন। ( তন্মতে ) তাহাতেই ইহার অন্তরাভাব হয়, অর্থাৎ 
পুর্ববদেহ ত্যাগ করিয়। দেহাস্তর-প্রাপ্তিরূপ অন্তরাতে অর্থাৎ মধ্যাবস্থায়, চিত্তের এক শরীর হইতে আর 
এক শরীরে যাওয়ার অবস্থা যুক্ত হয়, এবং সংসারও ( জন্ম-পরম্পরা-প্রান্তি) সঙ্গত হয়। 
আচাঁধ্য বলেন বিভু ব! সর্বব্যাপী চিত্তের বৃত্তিই সংকোঁচবিকাশিনী, সেই সঙ্কোচ, বিকাশের 
নিমিত্ত ধর্মাদি। এই নিমিত্ত দ্বিবিধ__বাহ্ ও আধ্যাত্মিক । বাহ নিমিত্ত শরীরাদিসাধন-সাপেক্ষ, 
যেমন স্ততিদানাভিবাদনাদ্দি। আধ্যাত্মিক নিমিত্ত চিত্তমাত্রাধীন, যেমন শ্রদ্ধা্দি। এ বিষয়ে উক্ত 
হইয়াছে “এই যে ধ্যায়ীদের মৈত্রী প্রভৃতি বিহার সকল (সুখসাধ্য সাধন সকল) তাহার৷ বাহ্- 
সাধননিরপেক্ষম্বভাব, আর তাহারা উৎকৃষ্ট ধর্মকে নিম্পাদিত করে”। উক্ত নিমিত্ত্থয়ের মধ্যে 
মানস নিমিত্ুই (৩) বলবন্তর, কেনন। জ্ঞানবৈরাঁগ্য অপেক্ষ। আর কি বড় আছে? চিত্তবল ব্যতিরেকে 
কেবল শারীরকর্মের বারা কে দণ্ডকারণ্যকে শূন্য করিতে পারে? অথবা! অগন্তের মত সমুদ্র 
পান করিতে পারে? 

টীক1। ১০। (১) অর্থাৎ শ্বাভীবিক বস্ত নিমিত্তের দ্বারা উৎপন্ন হয় না। ভয় ছুঃখ- 
স্মরণরূপ নিমিত্ত হইতে হর, ইহা দেখা যাঁয়। মরণত্রাসও ভয়, হ্থুতরাং তাহাও নিমিত্ত হইতে 
হইয়াছে, অতএব তাহ! স্বাভাবিক নহে। ছুঃখম্মরণই ভয়ের নিমিত্ত ; অতএব মরণভয়ের সঙ্গতির 
জন্য পূর্ববান্ুভৃত মরণছুঃখ ্বীকাধ্য। আর তজ্ন্ত পূর্ব পূর্ব জন্মও সবকায। গ্রহীতা, গ্রহণ ও 
গ্রান্ব-পদ্ার্থ জীবের স্বাভাবিক বস্ত। তাহারা দেহিত্বকীলে কোন নিমিত্তে উৎপন্ন হয় না। অথবা, 
রূপাঁদি ধর্ম মানবশরীরে স্বাভাবিক ব্ল। যাইতে পারে। 

আশী-_আমি থাকি, আমার মভাব ন। হয়” এইরূপ ভাব। ইহা নিত্য ও সর্বপ্রাণিগত। 
যত প্রাণী দেখা যাঁ় তাহাদের সকলেরই আশী দেখা যায়। তাহ! হইতে সিদ্ধ হয় আশী নিত্য 
অর্থাৎ ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্য সর্বধপ্রাণিগত। ইহ! সামান্যতোদৃষ্ট (1005০5৫ ) নিয়ম। (যেমন 
081) 19 10109] এই নিয়ম সিদ্ধ হয়, তথ্বৎ )। আঁশী নিত্য বলিয়া, কোন কালে তাহার ব্যভিচার 

নাই বলিয় _ বাঁসন। অনাদি। অতীত সর্বকালে আশী ছিল সুতরাং তাহার হেতৃভূত জন্মও 
স্বীকাধ্য হয়, এইরূপে অনাদি জন্মপরম্পর! স্বীকাধ্য হয়, সুতরাং জন্মের হেতুডৃত বাসনাও 
অনাদি বলিয়া স্বীকার্্য হয়। 

পাশ্চাত্যের মরণভয়কে 1050170% বলিয়া! ব্যাখ্যা করেন। 10901)0 অর্থে 000021) 



২৭৮ পাতঞজল দর্শন। 

8৮:11 অর্থাৎ যাহা জন্ম হইতে দেখা যায়, এইরূপ বৃত্তি। ইহাতে 1090706 কোথ। হইতে হইল 
তাহা সিদ্ধ হয় না। অভিব্যক্তিবাদীর! বলিবেন উহা! পৈতৃক। তন্মতে আদি পিতামহ &17005৪ 
নামক এককৌধিক (€ 00109111181 ) জীব। তাহারও অনেক 1750000. আছে। তাহ। কোথা 
হইতে হুইল, তাহা তীহারা বলিতে পারেন ন।। * ফলে 175610700 বা 8705821)6 5011100 

আছে, তাহা অস্বীকাধ্য নহে। তাহা কোথা হইতে আসে তাহাই কর্মবাদীরা বুঝান। [75010 
নিলেই বর্ণবাদ নিরস্ত হইয়া গেল, তাহ! মনে করা অধুক্ত। এবিষয় পূর্ব্বে বিস্তৃত ভাবে 
বলা হইয়াছে । ২৯ (২) দ্রষ্টব্য । 

১০। (২) প্রসঙ্গত চিত্তের পরিমাণ বলিতেছেন। মতান্তরে ( জৈনমতে ) চিত্ত ঘটস্থিত ব| 
প্রাসাদস্থিত প্রদীপের ন্যায় । তাহা যে-শরীরে থাকে তদাকার-সম্পন্ন হয়। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন 
ইহা সাংখ্টীয় মতভেদ কিন্ত তাহা ভ্রান্তি। যোগাচাষ্য বলেন চিত্ত বিভু বা দেশব্যাণডিশৃন্ত্বহেতু 
সর্ববগত। বিবেকজ সি্চিন্তের দ্বার! সর্ধবদৃশ্তের যুগপৎ গ্রহণ হয় বলিয়া চিত্ত বিভু। চিত্ত আকাশের 
মত বিভু নহে কারণ আকাশ বাহাদেশমাত্র । চিত্ত বাহ্ব্যাপ্তিহীন জ্ঞানশক্তি মাত্র। অনন্ত বাহ্ 
বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে ও ক্ফুট জ্ঞেয়রূপে সম্বন্ধ ঘটিতে পারে বলিয়াই চিত্ত বিতু। অর্থাৎ 
জ্ঞান শক্তি সীমাশৃন্ট । চিত্তের বৃত্তি সকলই সঙ্কুচিত বা প্রসারিত ভাবে হয়। তাহাতে চিত্ত 
সঙ্কুচিত বোধ হয়। জ্ঞানরত্তি লৌকিকদের পরিচ্ছিন্ন ভাবে হয়, আর বিবেকজ সিদ্ধিসম্পন্ন যোগীদের 
সর্ববভাসক ভাঁবে হয় | অতএব চিত্তত্রব্য বিভু ( শ্ুতিও বলেন “অনন্তং বৈ মন” বৃহ ৩/১।৯ ) তাহার 
বৃত্তিই সঙ্কোচবিকাশী হইল । 

১০। (৩) যে সকল নিমিত্তে বাসনার অভিব্যক্তি হয়, তাহা! ভাষ্যকার বিভাগ করিয়া 
দেখাইয়াছেন। নিমিত্ত এ স্থলে কর্মের সংস্কার । জ্ঞানেন্দির, কর্মেন্দিয় ও শরীর-রূপ বাহ-করণের 
চেষ্টানিষ্পাগ্ভ যে কর্ম, তাহা ও তাহার সংস্কার বাহ নিমিত্ত । আর অন্তঃকরণের চেষ্টানিষ্পান্চ 
কর্ম ও সেই কর্মের সংস্কার আধ্যাত্মিক নিমিত্ত বা মানস কর্ম । মানস কর্মই যে বলীয় তাহা 
ভাষ্যকার স্পষ্ট বুঝাইয়াছেন। 

হেতুফলা শ্রয়ালন্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে তদভাবঃ ॥ ১১ ॥ 
ভাষ্যম্। হেতুঃ ধর্্মাৎ স্থখমধর্্াদ্দ,ঃখং সুখাদ্ রাগো ছঃখাদ্ দ্বেষঃ, ততশ্চ প্রবত্ঃ, তেন 

মনস| বাচ কায়েন ঝা পরিষ্পন্দমানঃ পরমন্ুগৃহাত্যুপহস্তি বা, ততঃ পুনঃ ধর্্াধন্ম সুখছুঃখে রাগ- 
দ্বেষী, ইতি প্রবৃত্তমিদং যড়রং সংসারচক্রং। অন্ত চ প্রতিক্ষণমাবর্তমানস্তাবিষ্ঠা নেত্রী মূলং সর্ব- 
ক্রেশানাম্ ইত্যেষ হেতুঃ। ফলস্ত যমাশ্রিত্য যন্ত প্রত্যুৎপন্নতা ধন্মাদেঃ, ন হাপুর্ব্বোপজনঃ। মনস্ত 
সাধিকারমা শ্রয়ে। বাসনানাং, ন হৃবসিতাঁধিকারে মনসি নিরাশ্রর়া বাসনাঃ স্থাতুমুৎসহস্তে। যদভি- 
মুখীভূতং বস্ যাং বাসনাং ব্যনক্তি তন্তা শুদালম্বনম্। এবং হেতুফলাশরয়ালম্বনৈরেতৈঃ সংগৃহীতাঃ 
সর্ববা বাঁসনাঃ, এষাঁমভাবে ততৎ্সংশ্রনাণামপি বাপনানামভাবঃ ॥ ১১ ॥ 

ক 10211) বলেন 41 00050 01600155 0150 [1055৩ 006111075 00 00 910) 00 
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কৈবল্যপা্দ | ১১ সুত্র । ২৭৯ 

১১। হেতু, ফল, আশ্রয় ও আলম্বন এই সকলের দ্বারা সংগৃহীত থাকাতে, উহাদের অভাবে 
বাসনারও অভাব হয় ॥ স্থু 

ভাব্যান্থবাদ- হেতু যথা, ধর্ম হইতে স্থথ, অধর্্ম হইতে ছুঃখ, সুখ হইতে রাগ আর 
ছুঃখ হইতে দ্বেষ, তাহা! ( রাঁগদ্ধেষ ) হইতে প্রযত্ব, প্রধত্ব হইতে মন, বাক্য বা শরীরের পরিষ্পন্দন- 
পূর্বক জীব অপরকে অন্ুগৃহীত করে অথবা পীড়িত করে; তাহ! হইতে পুনশ্চ ধর্থাধন্্ম, নুথছুঃখ 
এবং রাগণ্বেষ। এইরূপে (ধর্্মাৰি) ছয় অরষুক্ত সংসারচক্র প্রবর্তিত হইতেছে । এই অন্ুক্ষণ 
আবর্তমান সংসারচক্রের নেত্রী অবিদ্ভা, তাহাই সর্ধ্ব ক্লেশের মুল অতএব এইরূপ ভাবই হেতু। 
ফল-যাহাকে আশ্রয় বা উদ্দেশ করিয়া বে ধর্মমাদির বর্তমানতা হয়। (কার্ধ্যরূপ ফলের ঘারা 
কিরূপে কারণরূপ বাসনার সংগৃহীত থাক! সম্ভব, তদ্ত্তরে বলিতেছেন ) অসৎ উৎপন্ন হয় না ( অর্থাৎ 
ফল ৃক্ষমরূপে বাসনায় স্থিত থাকে, সুতরাং তাহা বাসনার সংগ্রাহক হইতে পারে )। সাধিকার 
মনই বাসনার আশ্রয়, যেহেতু চরিতাধিকাঁব মনে নিরাশ্রয় হইয়! বাঁসন! থাকিতে পাঁরে না। যে 
'অভিমুখীভূত বস্ত্র যে বাসনাকে ব্যক্ত করে তাহাই তাহার আলম্বন। এইরূপে এই হেতু, ফল, 
আশ্রয় ও আলম্বনের দ্বারা সমস্ত বাঁসন| সংগৃহীত, তাহাদের অভাবে তৎসঞ্চিত বাসনাগণেরও 
অভাব হয়। (১) 

টীকা] । ১১1 (১) হেতু, ফল, আশ্রয় ও আলম্বনের দ্বারা বাসন! সকল সংগৃহীত ব! সঞ্চিত 
রহিয়াছে । অবিষ্ঠামূলক বৃত্তি বা প্রত্যয়সকল বাসনার হেতু ; তাহ! ভাষ্যকার সম্যক্ দেখাইয়াছেন। 
জাতি, আমু ও ভোগ-জনিত যে অনুভব হর তাহার সংস্কাবই বাসনা । জাত্যাদির হেতু ধর্ম্াধন্মব 
কর্ম; কর্মের হেতু রাগ-দ্ষ-রূপ অবিদ্ধা, অতএব অবিগ্ভাই মূলহেতু । এইরূপে অবিষ্ঠারূপ মূলহেতু 
বাসনাকে সংগৃহীত রাখিয়াছে। 

বাসনার ফল স্থৃতি। বাসনার ফল অর্থে বাঁসনারূপ ছীচেতে কোন চিত্তবৃত্তি আকারিত হইয়া 
সুথছুঃখ হয়, তাহা হইতেই ধর্ম্মাদি কর্ম আচরণের প্রাযত্র হয়। পূর্বে ভাষ্যকার স্থৃতিফল-সংস্কারকে 
বাসনা বলিয়াছেন। বাঁসনাজনিত জাত্যাযুর্ভোগরূপে আকারিত স্থৃতিকে আশ্রপ্ন করিয়! ধর্্ীধর্মম 
অতিব্যক্ত হয়, এবং স্থৃতি হইতে পুনঃ বাঁসন। হওয়াতে স্থৃতির দ্বারা বাঁসন! সংগৃহীত হয়। যেমন 
স্থথ-বাসন। সুখের স্থৃতি হইতে সংগৃহীত হর বা জমিতে থাকে। 

ভিক্ষু ফল অর্থে পুরুতার্থ, ভোজরাজ শরীরাদি ও স্থত্যার্দি এবং মণিগ্রভাকার “দেহাফুর্ভোগা£ 
বলেন। পুরুযার্থ অর্থে ভোগাপবর্গরূপ পুরুষের অতীষ্ট বিষয়, তাহা শুদ্ধ বাসনার ফল নহে কিন্ত 
দৃশ্ত-দর্শনের ফল। দ্রেহ, আযুও ভোগ কর্মীশয়ের ফল, বাসনার নহে। ভোজদেবের ব্যাখ্যাই 
যথার্থ ; তবে শরীরাদি গৌণ ফল। অতএব স্থৃতিই বাঁসনার ফল। 

বাসনার আশ্রয় সাধিকার চিন্ত। বিবেকখ্যাতির দ্বারা অধিকার সমাপ্ত হইলে সেই চিত্তে 
বিবেকপ্রত্যয় মাত্র থাকে, সুতরাং অজ্ঞানবাসন! থাঁকিতে পারে না। অর্থাৎ যখন কেবল পুরুষ 
চিন্রুপ' এইরূপ পুক্ষাঁকার প্রত্যয় হয়, তখন আমি মনুষ্য, আমি গোঁ, এইরূপ স্থৃতির অসম্ভব্থ- 
হেতু, সেই সব বাঁসনা নষ্ট হয়। কারণ, তাঁহার! আর সেই সেই অজ্ঞানমূলক স্মৃতিকে জন্মাইতে 
পারে না। সমাপ্তাধিকার চিত্ত এইরূপে বাসনার আশ্রয় হইতে পারে না। তজ্জন্ত সাধিকার বা 
বিবেকথ্যাতিহীন চিত্তই বাঁসনার আশ্রয় । 
কর্মীশয় বাসনার ব্যঞ্রক হইলেও তাহা শবাদি বিষয়সহ জাত্যাযুর্ভোগরূপে ব্যক্ত হয় অতএব 

শব্দাদি ব্ষিয় সকল বাসনার আলম্বন। শব, শব্ধ-শ্রবণ বাঁসনাকে অভিব্যক্ত করে, অতএব শব্দই 
শব্দ-শ্রবণ বাসনার আলম্বন। এই সকলের দ্বারা অর্থাৎ বিষ্ঠা, স্থৃতি, সাঁধিকার চিত্ত ও ব্যিয়ের 

দ্বারা বাসন! সংগৃহীত আছে। 
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উহ্থাদের অতাবে বাসনার অভাব হয়, অবিপ্লীব! বিবেকথ্যাতিই উহাদের ( অবিষ্ভাঁদির ) অভাবের 
কারণ। বিবেকপ্রত্যর চিত্তে উদ্দিত থাকিলে বিষয়জ্ঞান, চিত্তের গুণাঁধিকার, বাসনার স্থৃতি এবং 
অবিস্তা এই সমস্তই নাশ হয়, সুতরাং বাসনাও নষ্ট হয়। মনে হইতে পারে, এক অবিচ্ঠার 
নাশেই যখন সমস্ত নাশ হয়, তথন অন্য সবের উল্লেখ করা নিশ্রয়োজন। তদুত্তরে বক্তব্য - অবিষ্থা 
একেবারেই নাশ হয় না, বিষয়াদিকে নিরোধ করিতে করিতে শেষে মূলহেতু অবিবেকরূপ অবিষ্ঠায 
উপনীত হইয়৷ তাহাকে নাশ করিতে হয়। অতএব বাঁসনার সমস্ত লংগ্রাহক পদার্থকে জানা ও 
প্রথম হইতেই তাহাদের ক্ষীণ করিতে চেষ্টা করা উচিত। তছুন্দেশ্তেই ইহা উপদিষ্ট হইয়াছে । 

2 
“বড়রং সংসারচক্রম্” 

( অর্থাৎ ছয় অরযুক্ত সংসারচক্র )। 

রাগ ও ঘ্েষ হইতে প্রাণী পুণ্য ও অপুণ্য করে। রাগ হইতে স্থখের জন্য পুণ্যও করে, আবার 
প্রাণিপীড়ন আদি অপুণ্যও করে। দ্বেষ হইতেও সেইরূপ, ছুঃখ নিবৃত্তির জন্য পুণ্য ও অপুণ্য করে। 
পুণ্য হইতে অধিকতর সুখ পায় ও অল্প ছুখ পায়? অপুণ্য হইতে অধিকতর ছুঃখ ও অল্প ন্ুখ 
পায়। সুখ হইতে সুখকর বিষয়ে রাগ এবং সুখের পরিপন্থী বিষয়ে দ্বেষ হয়। ছুঃখ হইতে ছুঃখকর 
বিষয়ে দ্বেষ এবং দুঃখের বিরোধী বিষয়ে রাগ হয়। সকলের মুলেই অবিদ্ভা বা অজ্ঞানরূপ মোহ 
থাকে। এইরূপে সংস্থতি চক্রাকারে আবর্তিত হইতেছে। 

১ 
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ভাষ্যম্। নান্যসতঃ সম্ভবে। ন চান্ডি সতো বিনাশঃ, ইতি দ্রব্যত্বেন সম্ভবস্তযঃ কখং 
নিবত্তিষ্ন্তে বাসন! ইতি-_ 

অতীতানাগতং স্বরূপতোহস্ত্যধ্বভেদাদ্ ধর্দ্মাণাম্ ॥ ১২ ॥ 
ভবিধ্যদযক্তিকমনাগতম্, অনুভূতব্যক্তিকমতীতং স্বব্যাপারোপারং বর্তমানং, ত্রয়ং চৈত্ 

জ্ঞানন্ত জ্ঞেয়ং, যদি চৈততম্বরূপতে। নাহ্ভবিধ্যন্নেদং নিবিষয়ং জ্ঞ।নমুদপত্ন্তত, তম্মাদতীতানাগতং 
স্বরূপতঃ অন্তীতি। কিঞ্চ ভোগভাগীয়ন্ত বাপবর্থভাগীয়স্ত বা কন্ণং ফলমুৎপিৎসু যদি নিরুপাখ্য- 
মিতি তহুদদেশেন তেন নিমিত্তেন কুশলানুষ্ঠানং ন যুজ্যেত। সতশ্চ ফলস্য নিমিত্ত বর্তমানীকরণে 
সমর্থং নাপূর্কবোপজননে, সিদ্ধং নিমিতং নৈমিত্িকস্য বিশেষান্ুগ্রহণং কুরুতে, নাঁৎপূর্ধমুৎপাদয়তি। 
ধন্মী চানেকধর্থস্বভাবঃ, তস্য চাধ্বভেদেন ধর্দাঃ প্রত্যবস্থিতাঃ, ন চ যথ! বর্তমানং ব্যক্তিবিশেষাঁপন্নং 
দ্রব্যতোহস্তোবমতীতমনাগতং বা, কথং তহি, স্বেনৈব ব্যঙ্গোন স্বরূপেণ অনাগতমন্তি, স্বেন চাহভৃত- 
ব্যক্তিকেন স্বরূপেণাহতীতম্ ইতি বর্তমাঁনঠ্তৈবাধবনঃ স্বরূপব্যক্তিরিতি ন সা ভবতি অতীতানাগতয়ো- 
রধবনোঁঃ, একস্য চাধবনঃ সময়ে দ্বাবধবানৌ ধর্থিসমন্বাগতৌ ভবত এবেতি নাহভূত্বা৷ তাব্ধয়াণাম- 
ধবনামিতি ॥ ১২ ॥ 

ভাব্যানু বাদ--অসতের সম্ভব নাই, আর সতেরও অত্যস্তনাশ নাই, অতএব এই দ্রব্যরূপে 
ব৷ সদ্রূপে সন্ভু়মান বাসনার উচ্ছেদ কিরূপে সম্ভব ?- 

১২। অতীত ও অনাগত দ্রব্য স্ববিশেষরূপে বাস্তবিকপক্ষে বিচ্কমান আছে ; ধর্মসকলের 
অধ্বভেদই অতীতাদি ব্যবহারের হেতু ॥ কু 

ভবিষ্যদভিব্যক্তিক দ্রব্য 'অনাগত, অন্ুভূতাঁভিব্যক্তিক দ্রব্য অতীত, স্বব্যাপারোপারঢ ভ্রব্য 
বর্তমান। এই ত্রিবিধ বস্তই জ্ঞানের জ্ঞেয়, যদি তাহার! ( অতীতাদি বস্ত ) শ্ববিশেষরূপে না 
থাঁকিত তবে এ জ্ঞান ( অতীতানাগত স্তন ) নিবিষয় হইত ; কিন্তু নির্ব্বিষয় জ্ঞান উৎপন্ন হইতে 
পারে না। অতএব অতীত ও অনাগত দ্রব্য ব্বরূপত ( অর্থাৎ স্বকারণে সুল্কপরূপে যথাযথ ) বিদ্যমান 
আছে। কিঞ্চ ভোগভাগীয় বা! অপবর্ভাগীয় কর্মের উৎপাদনীয় ফল যদি অসৎ হয়, তবে কেছ' 

তহছদ্দেশে বা সেই নিমিত্তে কোন কুশলের অনুষ্ঠান করিতেন না । সৎ বাঁবিদ্কমান ফলকেই নিমিত্ত 
বর্তমানীকরণে সমর্থ হয় মাত্র, কিন্তু অসছুৎপাদনে তাহা সমর্থ নহে। বর্তমান নিমিত্তই, নৈমিত্তিককে 
(নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন দ্রব্যকে ) বিশেধাবস্থ। বা! বর্তমানাবস্থা! প্রাপ্ত করায়; কিন্তু অসংকে 
উৎপাদন করে না। ধন্মী অনেবধর্ঘাত্মক, তাহার ধর্ম সকল অধ্বভেদে অবস্থিত। বর্তমান 
ধর্ম যেমন বিশেধব্যক্তিসম্পন্ন (২) হইয়া দ্রব্যে ( ধন্মীতে ) আছে, অতীত ও অনাগত সেরূপ নহে। 
তবে কিরূপ ?__-অনাগত নিজের তবিতব্য-স্বরূপে আছে; আর অতীতও নিজের অনুভূত- 
ব্যক্তিকম্বরূপে বিদ্কমান আছে। বর্তমান অধবারই স্বরূপাঁভিব্যক্তি হয়, অতীত ও অনাগত অধ্বার 
তাহা হয় না। এক অধবার সময়ে অপর অধবদ্ধয় ধর্মীতে অনুগত থাকে। এইরূপে অস্থিতি না 
থাকাতেই ত্রিবিধ অধবার ভাব সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ ন৷ থাকিলেও হয় এরূপ নহে কিন্তু থাকে বলিয়াই হয়। 

টীকা। ১২। (১) অতীত ও অনাগত পণার্থ ভাবন্বরূপে আছে, ইহা যে সত্য তাহার 
প্রধান কারণ অতীতানাগত জ্ঞান। যোগীর কথ! ছাড়িয়াও ভবিষ্যৎজ্ঞানের অনেক উদাহরণ 

দেখা যায়। জ্ঞানের বিষয় থাক! চাই । নিধিষয় জ্ঞানের উদাহরণ নাই; সুতরাং তাহ! অচিস্তনীয 
বা অসম্ভব পদার্থ। অতএব জ্ঞান থাঁকিলেই তাহার বিষয় থাকা চাই । ভবিষ্যৎজ্ঞানেরও তজ্জন্য 

বিষয় আছে। অতএব বলিতে হইবে যে অনাগত বিষয় আছে। এইরূপে অতীত বিষয়ও আছে। 

এক্ষণে বুঝিতে হইবে অতীত ও অনাগত বিষয় কিরূপে থাকে । ভাব পদার্থ তিন প্রকার. 

ভুত 



২৮২ পাতঞ্জল দন । 

দ্রবা, ক্রিয়া ও শক্তি। তন্মধ্যে ক্রিয়ার ঘা! দ্রব্য পরিণত হয়, অতএব ক্রিয়া পরিণামের নিমিত্ত। 
যাহাকে আমরা সত্ব ঝ৷ দ্রব্য বলি তাহ ক্রিয়ামূলক হইলেও “যাহার” ক্রিয়া! এরূপ এক সত্ব ব প্রকাশ 
আছে ইহ৷ ্ বীকাধ্য, তাহাই মুল দ্রব্য বা সত্ব। 

কাঠিষ্চাদিরা অলক্ষ্য ক্রিবা। আর পরিণাঁন ব| অবস্থান্তর-প্রাপক ক্রিয়। লক্ষ্য বা স্ফুট ক্রিয়া। 
শুট ক্রিয়াই নিমিত্ত, আর অলক্ষ্য ক্রি়াজনিত প্রকাশ বা! দ্রব্য নৈমিত্তিক । নিমিত্ত ক্রিয়ার দার! 
নৈমিভিকের পরিণত হওয়াই দ্রব্যের পরিণামের ম্বরূপ | শক্তি অবস্থ! হইতে পুনঃ শক্তি-অবস্থায় 
যাওয়৷ নিমিত্তক্রিয়ার ত্বরূপ। দৃশ্য স্থৃলক্রিয়া সকল ক্ষণাবচ্ছিন্ন সুন্ষ্স ক্রিয়ার সমাহারজ্ঞান। 
রূপরসারদিও সেইরূপ। অতএব ঘটপটাদি বস্তু অলাতচক্রের ন্যায় বহুসংখ্যক ক্ষণিকক্রিয়াজনিত 
সমাহার-জ্ঞান মাত্র হইল। ্ 

শক্তি হইতে ক্রিয়ারূপ নিমিভ্ত, এবং ক্রিয়ারূপ নিমিত্ত হইতে জ্ঞান বা প্রকাশভাঁব, প্রকাশভাবের 
পুনঃ শক্তিত্বে প্রত্যাগমন-_এই পরিণীমপ্রবাহই বাহ্ জগতের মূল অবস্থা হইল। ইহাই সত্ব, রজ 
ও তম-রূপ ভূতেন্্রিয়ের সুস্মাবস্থা ( আগামী সুত্র দ্রষ্টব্য )। 
পরিণাম-জ্ঞান তাহ! হইলে ক্রিয়ার জ্ঞান ঝ৷ ক্রিয়ার প্রকাশিত ভাব। পরিণাম যেমন আমাদের 

' আধ্যাত্মিক করণে আছে সেইরূপ বাহোও আছে। সাংখ্টীমন দর্শনে বাহ্ দ্রব্যও পুরুষবিশেষের 
অভিমান বা মূলতঃ অধ্যাত্মভূত পদার্থ। আমাদের মনে যেরূপ শক্তিভাবে স্থিত সংস্কারের সহিত 
প্রকাশযোগ হইলে বা বুদ্ধিযৌগ হুইলে তাহা স্থৃতি$প ভাব ( অর্থাৎ দ্রব্য বাঁ সত্ব) হয়, এবং সেই 
ইওয়াকেই পরিণাম বলি, বাহোর পরিণামও মূলত সেইরূপ । 

বাহ্ ক্রিয়া ও অধ্যাত্মভূত ক্রিয়ার সংযোৌগজাত পরিণামই বিষয়জ্ঞান। সাধারণ অবস্থায় 
আমাদের অন্তঃকরণের স্থুলসংস্কার-জনিত সঙ্কুচিত বৃত্তি ক্ষণাবচ্ছিন্ন সুক্ম পরিণামকে গ্রহণ করিতে পারে 
না বা অসংখ্য পরিণামও গ্রহণ করিতে পারে ন।। বাহিরে যে ক্ষণিক পরিণাম রহিয়াছে তাহা 
স্তোঁকে স্তোকে গ্রহণ করাই লৌকিক করণের স্বভাঁব। সেই স্তোকে স্ডোকে গ্রহণই বোধ বা 
দ্রব্জ্ঞান। লৌকিক নিমিত্তজাত পরিণামে নিমিতেরও ক্ঠোকে স্তোকে গ্রহণ হয় আর নৈমিত্বিকেরও 
ন্ডোকে ভ্ডোকে গ্রহণ হয়। 

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শক্তির ক্রিয্ারূপে প্রকাশ্ত হওয়াই পরিণাম। সেই পরিথামের হয়ত্ত। 
হইতে পারে ন| বলিয়৷ তাহ! অসংখ্য। তাহা অসংখ্য হইলেও আমর! নিমিত্ব-নৈমিত্তিকরূপ 
( করণশক্তি ও বিষয়, জ্ঞানের এই উভয় প্রকার সাধনই নিমিত-নৈমিত্তিক ) সংকীর্ণ উপায়ে তাহা 
ন্তোকে স্তোকে গ্রহণ করি। তাহাতেই মনে করি যাহ! গ্রহণ করিয়াছি তাহা অতীত, যাহা! 
করিতেছি তাহা বর্তমান ও যাহা কর! সম্ভব তাহা অনাগত। জ্ঞানশক্তির সেই সংকীর্ণতা সংযমের 
দ্বার অপগত হুইলে সেই ক্ষণিক পরিণামের যত প্রকার সমাহার-ভাব আছে, তাহার সকলের সহিত 
যুগপতের মত জ্ঞানশক্তির সংযোগ হয়। তাহাতে সমস্ত নিমিত্তনৈমিত্তিকের জ্ঞান হয়, অর্থাৎ 
অতীতানাগত সর্বব পদার্থের জ্ঞান হয় বা সবই বর্তমান বোধ হয়। 

ইহা! বাহাত্রব্য লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইল। অধ্যাত্ম ভাব সন্বন্ধেও এ নিয়ম। এই জন্যই ু ত্রকার 
বলিয়াছেন অতীত ও অনাগত ভাব বস্ততঃ সুক্সরূপে আছে, তাহ। কেবল কালভেদকে আশ্রয় করিয়৷ 
মনে করি যে নাই ( অর্থাৎ ছিল বা থাকিবে)। . 

কাল বৈকল্পিক পদার্থ। তন্থার! লক্ষিত করিয়া পদার্থকে অসৎ মনে করি। সংকীর্ণ জ্ঞানশক্তির 
দ্বার সংকীর্ঘভাবে গ্রহণই কালভেদ করিবার কারণ। সর্বজ্ঞের নিকট অতীতানাগত নাই,! সবই 
বর্তমান। অবর্তমানতা৷ অর্থে কেবল বর্তমান ড্রব্যকে না দেখিতে পাওয়া মাত্র। যাহ! আছে কিন্ত 
সুক্ষতাহেতু আমর! জানিতে পারি না! তাহাই অতীতানাগত। 
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পূর্ব নুত্রে বাঁসনার অতাব হয় বল! হইয়াছে, তাঁহার অর্থ ম্বকারণে প্রলীনভাঁব। প্রলীন 
হইলে তাহার! আর কদাপি জ্ঞানপথে আসে ন! বা পুরুষের দ্বারা উপদৃষ্ট হয় না। সতের অভাব 
নাই ও অসস্তবের যে উৎপাদ নাই তাহা বুঝাইবার জন্য এই সুত্র অবতারিত হইয়াছে। ভারাস্তরই 
যে অভাব, তাহা পূর্বের উক্ত হইয়াছে । ১।৭ (১) দ্রঃ। বাসনার অভাব অর্থেও সেইরূপ 
সদাকালের জন্ত অবাক্তভাবে স্থিতি । 

১২। (২) উপরে মুলধন্মী ত্রিগুণকে লক্ষ্য করিা অতীতানাগত ধর্খের সত্ত। ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে । সাধারণ ধ্ধন্মী গ্রণ করিয়াও উহ! দেখান যাইতে পারে। একতাল মাটি ঘট, 
হাড়ি, প্রভৃতি হইতে পাঁরে। ঘট, হাঁড়ি আদি এ মাটিরূপ ধন্মীতে অনাগত বা! হুম্্রূপে আছে। 
ঘটত্বনামক ধর্মকে বর্তমান বা অভিব্যক্ত করিতে হইলে কৃস্তকার-রূপ নিমিত্তের প্রয়োজন । 
কুস্তকারের ইচ্ছা, কৃতি, অর্থলিগ্প!, কর্মেন্দিয, জ্ঞানেন্দিয়, সমন্তই নিমিত্ত। তজ্জন্ত ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন যে ধন্মীতে অনভিব্যক্তরূপে স্থিত ফলকে ঝ| কাঁধ্যকে নিমিত্ত বর্তমানীকরণে সমর্থ। 

শঙ্কা হইবে, ঘটের অভিব্যক্তিতে পিগ্ডর অবয়ব স্থান পরিবর্তন করে সত্য; আর অসতের 
ভাব হয় না ইহাঁও সত্য; কিন্তু স্থানপরিবর্তন ত হয়, তাহ! ত (স্থানপরিবর্তন ) পুর্বে থাকে 
ন| কিন্ত পরে হয়। অতএব তাঁহ! অনাগত জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে কিরপে? পূর্বেই বলা 
হইয়াছে যে ক্রিয়! বাঁ পরিণাম কেবল শক্তিজ্ঞেরতা বা শক্তির সহিত প্রকাশসংযোগ মাত্র । 
স্লাতিমানী বুদ্ধিবৃত্তি অতি মন্দ গতিতে শক্তিকে প্রকাশ করিতে থাকে তাই কুস্তকার ক্রমশ 
স্বকীয় ইচ্ছ। আদি শক্তিকে ব্যক্ত বা ক্রিয়াশীল করিয়া ঘটত্বনামক যোগ্যতাবচ্ছিন্ন শক্তিবিশেষকে 
প্রকাশিত করে। তাহাতে বোধ হয় যেন পাঁচ মিনিটে এক ঘট ব্যক্ত হইল। তখন কুম্তকার 
ও কুন্তকারের ন্যায় আমর!, ঘটত্ব ব্যক্ত হইল ইহা মনে করি। ফলে কুম্তকার-রূপ নিমিত্রশক্তির 
এবং মৃৎ্পিণ্ডের শক্তিবিশেষের সংযোগ-বিশেষের জ্ঞানই ঘটের অভিব্যক্তি বা! ঘটের বর্তমানতার 
জ্ঞান। স্থান পরিবর্তনও ক্রিয়াশক্তির জ্ঞান। 

যদি একপ জ্ঞানশক্তি হয় যে যদ্দারা কুস্তকাররূপ নিমিত্ের সমস্ত শক্তিকে জানিতে পারা 
যায় এবং মৃৎ্পিগুরূপ উপাদানেরও সমস্ত শক্তি জানিতে পারা যাঁয়, তবে তাহাদের যে অসংখ্য 
সংযোগ তাহাও জানিতে পারা যাইবে। কিঞ্চ লৌকিক মনদবুদ্ধিতে যেরূপ ক্রম দৃষ্ট হয়, তাহাও 
জানিতে পারা যাইবে। অর্থাৎ তাদৃশ যোগজ বুদ্ধির দ্বার! জান! যাইবে যে এতকাল পরে 
কুস্তকাঁর ঘট প্রস্তুত করিবে। আরও এক কথা- পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে অন্তঃকরণ বিভু? 
সুতরাং তাহার সহিত সর্ব দৃশ্ের সংযোগ রহিয়াছে । কিন্তু তাহার বৃত্তি শরীরার্দির অভিমানের 
দ্বারা সংকীর্ণ বলিয়া কেবল সংকীর্ণ পথেই জ্ঞান হয়। যেমন রাত্রে গগনের দিকে চাঁহিলে 
অনেক অনৃপ্ঠ নক্ষত্রের রশি চক্ষে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু তাহা দেখিতে পাই না, কেবল উজ্ৰগদের 
দেখিতে পাই, সেইবূপ। অবৃষ্ত তারাদের রশ্মি হইতেও সু ক্রিম! চক্ষুতে হয়। উপযুক্ত শক্তি 
থাকিলেই তাহা গোচর হছীতে পারে। সেইরূপ, বুদ্ধির স্থলাভিমাঁন অপগত হইয়৷ সাত্বিকতার 
উৎকর্ষ হইলে সমন্ত দৃশ্তই (ভূত, ভবিষ্য ও বর্তমান) যুগপৎ দৃশ্য বাঁ বর্তমান-মান্র হয়। স্বপ্নে 
এইরূপে কাদাচিৎক সত্বশুদ্ধি হইলে তবিষ্ বিষয়ের জ্ঞান হয়। 

যখন সতের নাশ ও অপতের উৎপাঁদ অচিস্তনীয় তখন লৌকিক দৃষ্টিতেও বলিতে হইবে অতীত 
ও অনগত ধর্ম ধর্থীতে অনভিব্যক্ত তাবে থাঁকে ও উপযুক্ত নিমিত্ের দ্বারা অনাগত ধর্ম অভিবাক 
হ়। ভাব্যকার তাহা দেখাইয়াছেন। 

পি রেজি 
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তে ব্যক্ত-ুদ্ষ। গুণাত্বানঃ ॥ ১৩ ॥ 
ভাবষ্যম.। তে খবমী ত্র্যধবানো ধর্ম! বর্তমানা ব্যক্তাকআানোহতীতানাগতাঃ হুঙ্গাত্মানঃ 

ষড়বিশেষরূপাঃ, সর্ধমিদং গুণানাং সম্নিবেশবিশেষমাত্রমিতি পরমার্থতে৷ গুণাত্মানঃ, তথাচ 
াস্া্শাদনং “গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিসথমৃচ্ছতি। বত্তৃষ্টিপথং প্রাপ্তং 
তল্মায়েব স্ৃতুচ্ছকম্” ইতি ॥ ১৩। 

১৩। গুণাত্বক সেই ত্র্যধবা বা! ব্রিকালে স্থিত ধর্মমগণ ব্যক্ত এবং সুগম ॥ স্থ 

ভাব্যান্থবাদ--সেই ত্র্যধা ধর্ম সকল বর্তমান ( অবস্থার ) ব্যক্ত-স্বরূপ ; অতীত ও অনাগত 
( অবস্থায় ) ছয় অবিশেষরূপ (১) হুল্মাতবক। এই (দৃশ্যমান ধর্ম ও ধর্মী) সমস্তই গুণসকলের 
বিশেষ বিশেষ সন্নিবেশ (২) মাত্র, পরমার্থত তাহার! গুণন্বরূপ। তথ! শাস্তান্থশাসন “গুণ সকলের 
পরম রূপ জ্ঞানগোচর হয় না, যাহ! গোচর হয়, তাহ! মায়ার স্যার অতিশয় বিনাণী” ইতি । 

টীকা । ১৩। (১) বর্তমান অবস্থা স্থিত ধর্ম সকলের নাম ব্যক্ত। বর্তমানরূপে জ্ঞাত 
্রব্যই ষোড়শ বিকার, যথা__-পঞ্চভৃত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দিয়, পঞ্চ করেনি ও মন। উহারা পূর্বে 
যাহা ছিল ও পরে যাহা হইবে অর্থাৎ উহাদের অতীত ও অনাগত অবস্থাই হুক্ম। অতএব সৃঙ্ষ 
অবস্থা পঞ্চতন্মাত্র ও অস্মিতা। ইহ! অবপ্ত তাত্তিক দৃষ্টি। অতাত্তিকদুষ্টিতে মৃতপিণ্ডের পিশুত্বধর্ম 
ব্যক্ত এবং ঘটত্বাদি অতীতানাগত ধর্ম সুক্ষ । 

১৩। (২) পারমাধিক দৃষ্টিতে সমস্তই সত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণীত্মক অর্থাৎ প্রকাশ, ক্রিয়া 
ও শক্তি-স্বরূপ। তাদৃশরূপে ধর্ঘমসকলকে দর্শন করিয়া পরমার্থ বা দ্রঃখত্রয়ের অত্যন্তনিবৃত্তি সাধন 
করিতে হয়। 

গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থ। অব্যক্ত, তাহাদের বৈষম্যাবস্থাইি ব্যক্ত ও সুঙ্ষা ধর্ম । ব্যক্তের! সাক্ষাৎকার- 
যোগ্য কিন্তু হুখকরত্ব হেতু হেয়, মারার স্তাঁয় সুতুস্ছ বা ভঙ্গুর । এ বিষয়ে ভাষ্যকার যষ্টিতন্ত্র শাস্ত্ের 
( বার্ধগণ্য-আচাধ্য-ককত ) অনুশীসন উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

ভাষ্যম্। যদ! তু সর্ধে গুণাঃ কথমেকঃ শব্ধ একমিন্দিয়মিতি-_ 

পরিণামৈকত্াদ্ বস্তততৃমূ ॥ ১৪ ॥ 
প্রথ্যা-ক্রিয়া-স্থিতিণীলানাং গুণানাং গ্রহণাত্মকানাং করণভাবেনৈকঃ পরিণাম; শ্রোত্রমিন্জরিয়ং 

গ্ান্থাত্বকানাং শব্ঘতাবেনৈকঃ পরিণাম: শব্দ! বিষয় ইতি, শব্াাদীনাং মুত্তিসমানজাতীগ়ানামেকঃ 
পরিণামঃ পৃথিবীপরমারুক্তন্াত্রাবয়বঃ, তেষাঞ্চেক; পরিণামঃ পৃথিবী, গৌবুক্ষঃ পর্বত ইত্যেবমাদিঃ, 
ভূতান্তরেঘপি স্নেহৌধ্ঠাপ্রণামিত্বাবকাশদানাঙ্াপাদায় সামান্তমেকবিকারারস্তঃ সমাধেয়ঃ। : 

নান্ত্যর্থে। বিজ্ঞানবিসহচরোহস্তি তু জ্ঞানমর্থবিসহচরং হ্বপ্রাদৌ কল্পিতনিত্যনয়৷ দিশা যে বন্ধ- 
স্বরূপমপঙ্ন,বতে জ্ঞান-পরিকল্পনা-মাত্রং বস্ত স্বগ্নবিষয়োপমং ন পরমার্থতোবস্তীতি যে আহুঃ তে তথেতি 
প্রত্যুপস্থিতমিদং স্বমাহাজ্ম্েন বন্ত কথমপ্রমাণাত্মকেন বিকললজ্ঞানবলেন বন্তস্বরূপমুস্জ্য তদেবাঁপল- 
পল্তঃ শ্রদ্েয়বচনাঃ স্াঃ ॥ ১৪ ॥ 

ভাব্যান্ুবাদ--যখন সমন্ত বস্ত ব্রিগুণাত্মবক তখন “এক শব তন্মাত্র' “এক ইন্জিয় (কর্ণ বা 
চক্ষু বা কিছু) এরূপ একত্বধী কিরূপে হয়? 



কৈবল্যপাদ। ১৪ হুত্। ২৮৫ 

১৪। ( গুণ সকলের ) একরূপে পরিণামহেতু বস্ততত্বের একত্ব হয় ॥ সু 
প্রধ্যা, ক্রিয়া ও স্থিতি-শীল গ্রহণাত্বক গুণত্রয়ের করণরূপ এক পরিণাম হয়--( যেমন) 

শ্রোত্র ইন্দ্রিয়। ( সেইরূপ ) গ্রাহাত্বক গুণের শব্তাবে এক শব্দ-বিষয়-রূপ একটি পরিণাম হ্য়। 
শব্াদি তন্মাত্রের কাঠিগ্ঠানুরূপজাতীয় এক পরিণামই তন্মাত্রাবন্নব (১) পৃথিবী-পরমাণু বা ক্ষিতিভূত। 
সেইরূপ তাহাদের (ক্ষিতিভূতের অগণুদের ) এক পরিণাম ( ভৌতিক সংহত ) পৃথিবী, গো, বৃক্ষ, 
পর্বত ইত্যাদি । ভূতান্তরেও ( সেইরূপ ) স্নেহ, ওষ্য্য, প্রণামিত্ব ও অবকাশদানত্ব গ্রহণ করিয়া 
রূপ সামান্ত বা একত্ব এবং একবিকারারস্ত লমাঁধান কর্তব্য অথবা পূরব্ববৎ সমাধেয়। 

“বিজ্ঞানের অসহভাবী- এরূপ বিষয় নাই; কিন্ত স্বপ্রা্দিতে কল্পিত জ্ঞান বিষয়াভাঁবকালেও 
থাকে” এই প্রকারে ধাহারা বস্তস্বরূপ অপলাপিত করেন-_ধাহার। বলেন যে বস্ক জ্ঞানের পরিকল্পন 
মাত্র, স্বপ্নবিষয়ের স্ঠায় পরমার্থত নাই, তাহার! সেইরপে শ্বমাহাত্মের ঘার! প্রত্যুপস্থিত (২) বস্তুকে, 
অপ্রমাণাত্মক বিকল্প-্ঞানবলে বস্তুম্বরূপ ত্যাগ পূর্বক (অর্থাৎ অসৎ বলিয়া ) অপলাপ করিয়া, 
কিরূপে শ্রদ্ধেযবচন হইতে পারেন ? 

টীক1| ১৪। (১) সমন্ত দ্রব্যের মূল ত্রিসংখ্যক গুণ। তাহাতে কোন বস্ত্র এক বলিঞ়। কিরূপে 
প্রতিভাত হইতে পারে? ততুত্তরে এই স্থত্র অবতারিত হইয়াছে। গুণ তিন হইলেও তাহারা 
অবিযোজ্য। রজ ও তম ব্যতীত সত্ব-গুণ জ্ঞেয় হয় না। রজ ও তমও সেইরপ। পূর্বেই 
বল হইয়াছে যে পরিণাম-শক্তির ( তম ) ক্রিয়াবস্থাপ্রাপ্তিজনিত (রজ) বোধ (সত্ব)। অতএব 
সত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণই প্রত্যেক পরিণামে থাকিবেই থাকিবে । অর্থাৎ গুণ তিন হইলেও 
মিলিতভাবে তাহাদের পরিণাম হওয়াই স্বভাব। তজ্জন্ত পরিণত বস্ত এক বলিয়া বোধ হয়। যেমন 
শব শবে ক্রিয়া, শক্তি ও প্রকাঁশ-ভাব আছে, তথ্যতীত শব্ধ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। কিন্তু শব্দ 
তিন বলিয়। বোধ হয় না-এক শব্ধ বলিম়্াই বোধ হয়| এইরূপে পরিণামের একত্বের ভন্য বসত 
সকল একতত্ব বলিয়৷ বোধ হয়। তন্মাত্রাবয়ব--তন্মাত্র অবয়ব যাহাদের, তাদৃশ ক্ষিতিতৃত। 

১৪। (২) স্ুত্রকার বস্থৃতত্বের সত্ত৷ স্বীকার করিয়াছেন। তাহাতে বিজ্ঞানবাদী বৈনাশিকদের 
মত আস্থেয় হয় ন| ; ইহা ভাষ্যকার প্রসঙ্গত দেখাইয়াছেন। হুত্রের অবশ্য তদ্বিষয়ে তাৎপর্য নাই। 

বিজ্ঞানবাদীর যুক্তি এই-_যখন বিজ্ঞান ন৷ থাকে তখন কোন বাহ্ বস্তর সত্তার উপলব্ধি হয় লা; 
কিন্তু যখন বাহ্য বস্ত ন৷ থাকে তখনও বাহা বস্ত্র জ্ঞান হইতে পারে। যেমন স্বপ্নে রূপরসাদির 
জ্ঞান হয়। অতএব বিজ্ঞান ছাড়া আর বাহা কিছু নাই। বাহা পদার্থ বিজ্ঞানের দ্বারা কল্পিত 
পদার্থ মাত্র । (যে ইন্জরিয়বাহ্ দ্রব্যের ক্রিয়। হইতে জ্ঞান হয় তাহাই বস্তু )। 

এই যুক্তির দোষ এইরূপ- বিজ্ঞান ছাঁড়। বাহ্ সত্তার জ্ঞান হয় না, ইহা সত্য। কারণ জ্ঞান- 
শক্তি ছাঁড়! কিরূপে জ্ঞান হইবে? কিন্তু বাহা বস্ত ছাড়া যে বান্থ জ্ঞান হয়, ইহা! সত্য নহে। স্বপ্নে 
বাহ্ জান হয় না, কিন্তু বাহা বস্তর সংস্কারের জ্ঞান হয়। ইন্দরিয়ের বহিভভূত ক্রিয়ার সহিত সংযোগ 
ন! হইলেও যে রূপাদি বাঁ জ্ঞান আদৌ উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার উদাহরণ নাই। জন্মান্ধ 
কখনও রূপের স্বপ্ন দেখে না। 

বিকল্পমাত্রই বিজ্ঞানবাদীর প্রমাণ। কারণ, স্র্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী আদি বাহা বস্ত যে আছে, 
তাহ৷ তাহারা স্বমাহীজ্সো সকলের বৌধগমা করাইয়! দেয়। তথাপি বস্তশূন্ত বাল্াত্র কতকগুলি 
বাকোর দ্বারা বিজ্ঞনবাদীর! উহার অপলাপ করিতে চেষ্টা করেন। আধুনিক মায়াবাদীদের সহিত 
বিজ্ঞানবাদীর এ বিষয়ে ধকমত্য দেখা যায়। তাহারা বলেন যে মায়া অবস্ত। যদি শঙ্কা বরা 
যায় তবে এই প্রপঞ্চ হইল কিরূপে? তদুত্তরে তাহারা “প্রপঞ্চ নাই ; কারণও অসং, তাই কাধ্যও 
অসৎ ইত্যাদি বৈকল্িক প্রলাপ মাত্র বলেন। 



২৮৬ পাতিল দশন। 

ছই পদার্থ স্বীকার করা অবশ্তস্ভাবী। এক হেয় ও অন্য উপাঁদেয়। হেয় ছুঃখ ও 
দুঃখহেতু বিকারী পদার্থ; আর উপাদেয় নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত পনার্থ। যতদিন পরমার্থ সাধন 
করিতে হয়, ততদিন হান ও হেয় পদার্থ গ্রহণ করা অবশ্তম্তাবী। পরমার্থ সিদ্ধ হইলে পরমার্থদৃষ্টি 
থাকে না, স্থুতরাঁং তখন আর হেয় ও হান থাকে ন। অতএব ভাষ্যকার বলিয়াছেন অনাত্ম 
হেয় পদার্থ পরমার্থত আছে। পরমার্থ সিদ্ধ হুইলে যাহ! থাঁকে তাহার নাম, স্বরূপদ্রষ্ট। ; তাহা 
মনের অগোঁচর। 

ভাষ্যম.। কুতশ্চৈতদন্তাষ্যম-_ 

বন্তপাম্যে চিততভেদাত্য়োবিভক্তঃ পন্থা? ॥ ১৫ ॥ 
বহুচিত্বাবল্বনীভূতমেকং বস্তু সাধারণং, তৎ খলু নৈকচিত্রপরিকগ্লিতং নাপ্যনেকচিত্ব-পরি- 

কল্পিতং কিন্তু স্বগ্রতি্ং, কথং, বস্তসাম্যে চিত্ততেদাদ্-_ধর্মীপেক্ষং চিত্তন্ত বস্তসান্যেপি 
স্থথজ্ঞানং ভবতি, অধন্্মাপেক্ষং তত এব ছুঃখজ্ঞানম্, অবিষ্যাপেক্ষং তত এব মৃঢ়জ্ঞানং, সমাগদর্শনা- 
পেক্ষং তত এব মাঁধ্যস্থ্যজ্ঞানমিতি। কম্ত তচ্চিত্তেন পরিকল্পিতং__ন চান্তচিত্বপরিকল্লিতেনার্থেনান্তস্ত 
চিত্তোপরাগো যুক্তঃ, তন্মাদ্ বস্তজ্ঞানরোগ্রা হৃগ্রহণভেদভি্নর়ে! বিভক্ত; পন্থাঃ। নানয়োঃ 
সন্করগন্জোহপ্যন্তি ইতি, সাত্ঘযপক্ষে পুনর্বস্ত ত্রিগুণং চলঞ্চ গুণবৃততমিতি ধর্ম্মাদি-নিমিতাপেক্ষং 
চিত্ৈরভিসংবধ্যতে, নিমিত্বানুরূপন্ত চ প্রত্যয়ন্তোৎপদ্ধমানম্ত তেনতেনাতুনা হেতুর্ভবতি ॥ ১৫ ॥ 

ভাব্যান্থুবাদ-_কি হেতু উহা (“বস্ত বাহাসতাশুন্ঠ কিন্ত কল্পনা মাত্র এই মতের পোঁষক 
পূরব্বোক্ত যুক্তি ) অন্ঠাষ্য ? 

১৫। বন্তসাম্যে চিত্ততেদহেতু তাহাদের (জ্ঞানের ও বস্তর) বিভক্ত পঞ্ঘ। অর্থাৎ তাহারা 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন ॥ (১) স্থু 

বহু চিত্তের আলম্বনীভূত এক সাধারণ বন্ত থাকে, তাহা একচিত্রপরিকল্পিতও নহে, অথবা 
বহুচিন্রপরিকল্লিতও নহে, কিন্তু স্বপ্রতিষ্ঠ। কিরূপে?_ বস্তু এক হইলেও চিত্ততেদহেতু (যখন) 
বন্তুসাম্যেও চিত্তের ধর্দাপেক্ষ স্থখ জ্ঞান হয়, অধশন্শীপেক্ষ চিত্তের ছুঃখ জ্ঞান হয়, অবিস্ভাপেক্ষ 
চিত্তের তাহ! হইতেই মুঢ জ্ঞান হয়, সম্যদ্দর্শনাপেক্ষ চিত্তের তাঁহ। হইতেই মাধ্য্থ্য জ্ঞান হয়। (যদি 
বস্তুকে চিত্তকল্পিত বল, তবে) সেই বস্ত কোন্ চিত্তের কল্পিত হইবে? আর এক চিত্তের 
পরিকল্পিত বিষয়ের অন্য চিত্তকে উপরঞ্জিত করাও যুক্তিযুক্ত নহে। সেই কারণে গ্রাহা ও গ্রহণ- 
রূপ ভেদের দ্বারা ভিন্ন, বস্তর ও জ্ঞানের বিভক্ত পথ, (অর্থাৎ) তাহাদের সাক্কধ্যের লেশ মাত্র 
গন্ধও নাই। সাংখ্যমতে বস্ত ত্রিগুণ, গুণম্বতাঁব নিয়ত বিকারশীল, আর তাহ! (বাহ্বদ্ক ) ধর্মাদি- 
নিমিত্তাপেক্ষ হইয়া চিত্ত সকলের সহিত সম্বন্ধ হয়, এবং তাহা নিমিত্তের অনুরূপ প্রত্যয় উৎপাদন, 
করাতে সেই সেই রূপে (অর্থাৎ ধর্মরূপ নিমিত্তের অনুরূপ সুখ-প্রত্যয় উৎপাদন করাতে সুখকর 
ইত্যাদিরূপে ) প্রত্যয়-উৎপাদনের কারণ হয়। 

টাক1। ১৫। (১) পূর্ব সথত্রে সমস্ত প্রাকৃত বস্তার কথা বগা হইয়াছে । এই শৃত্রে 
তন্মধ্যন্থ চি্ডের ও বস্তর ভেদ স্থাপিত হইতেছে । একটি বাহ্ বস্ত হইতে ভিন্ন ভিন্ন চিত্তে বখন 
ভি ভিন্ন প্রকার ভাব হয়, তখন সেই বস্ত এবং চিত্ত বিভিন্ন। তাহার! বিভিন্ন পথে পরিণত হই 
চলিয়াছে। 



কৈবল্যপাদ। ১৬ সুত্র । ২৮৭ 

কিঞ্ ভিন্ন ভিন্ন চিত্তে যখন এক বস্ত সর্বদা এক ভাবকে উৎপাদন করে ( যেমন স্ুধ্য ও আলোক 
জ্ঞান), তখন চিত্ত এবং বিষয় ভিন্ন। বস্ত ও চিত্ত এক হুইলে নান! চিত্তের এক প্রকার জ্ঞান 
হওয়ার সম্ভাবন! থাকিত না, নান। জ্ঞান হইত। 

এইরূপে বিষয় ও চিত্তের তেদ স্থাপিত হইলে, পূর্বোক্ত বিজ্ঞানবাঁদ যে টিকে না, তাহ! ভাম্তাকার 
বিশদভাবে দেখাইয়াছেন। ৃুত্রের তাৎপর্য স্বতস্থাপনপক্ষে কিন্তু পরমতখগ্ডনপক্ষে নহে। নীলা্দি 
বিষর়জ্ঞান চিত্তের পরিণাম বটে, কিন্ত কোন বাহ, বিষয়-মূল, দ্রব্য থাকাতেই চিত্ত পরিণত হয়, স্বত 
পরিণত হই! নীলাদি জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। 

ভাষ্যম্। কেচ্দাহুঃ জ্ঞানসহভূরেবার্থে ভোগ্যত্বাৎ সুখাঁদিবদিতি, ত এতয়া দ্বার! সাঁধারণত্বং 
বাধমানা; পূর্বোস্তরেষু ক্ষণেযু বস্তরূপ মেবাপঙ্ন,বতে। 

ন চৈকচিততন্ত্রং বস্ত তদপ্রমাণকং তা! কিং স্তাৎ ॥ ১৬ ॥ 
একচিত্ততন্ত্ং চেদ্ বস্ত স্তাৎ তদ চিত্তে ব্যগ্রে নিরুদ্ধে বা স্বরূপমেব তেনাপরামৃষ্টমন্যন্তাহবিষয়ী- 

ভূতমপ্রমাণকমগৃহীতস্বভাবকং কেনচিৎ তদানীং কিন্তুৎস্তাৎ, সংবধ্যমানং চ পুনশ্চিত্েন কুত 
উৎপদ্ভেত যে চান্তান্ুপস্থিত৷ ভাগান্তে চান্ত ন সু, এবং নান্তি পৃষ্ঠমিত্যুদরমপি ন গৃহোত, 
তশ্মাৎ ত্বতন্্োহ্্থঃ সর্বপপুরুষসাধারণঃ স্বতন্ত্রাণি চ চিন্তানি প্রতিপুরুষং প্রবর্তুত্তে, তয়োঃ সম্বন্ধাদুপলব্ধিঃ 
পুরুষন্ত ভোগ ইতি ॥ ১৬॥ 

ভাব্যান্ুুবাদ্-_কেহ কেহ বলিয়াছেন, বিষয় জ্ঞানসহজাঁত, কারণ তাহারা ভোগ্য, যেমন 
সুখাঁদি অর্থাৎ সুখাদির! ভোগ্য মানসভাবমাত্র, শব্দাদিরাও ভোগ্য স্তরাঁং তাহারাঁও মানসভাবমাত্র। 
তাহারা এই প্রকারে বস্তর জ্ঞাতৃসাধারণত্ব বাধিত করিয়া পুর্বব ও উত্তর ক্ষণে বন্স্বর্ূপের সত্তা 
অপলাপিত করেন ( তন্মত এই স্ুত্রের দ্বারা আস্থেয় হয় ন|)__ 

১৬। বস্ত এক চিত্তের তন্ত্র নহে, ( কেন না) তাহা হইলে যখন সেইটা অপ্রমাণক অর্থাৎ 
জ্ঞানের অগোঁচর হইবে, তখন তাহা কি হইবে? স্থ 

যদি বস্ত একচিতৃতগ্ হয়, তবে চিত্ত ব্যগ্র হইলে বা নিরুদ্ধ হইলে, সেই চিত্তকর্তৃক বস্তুর স্বরূপ 
অপরামুষ্ট হওত অন্যের অবিষয়ীভূত, অপ্রমাণক বা সকলের দ্বারা অগৃহীতস্বভাব (১) হইয়৷ তখন 
তাহ৷ কি হইবে? আর তাহ! চিত্তের সহিত পুনরায় সম্বধ্যমান হইয়। কোথ! হইতেই বা উৎপন্ন হইবে? 
আর, বস্ত্র যে অজ্ঞাত অংশ সকল তাহারাও থাকিতে পারে না। এইবূপে যেমন “পৃষ্ঠ নাই” বলিলে 
“উদর নাই” বুঝায়, (সেইরূপ অজ্ঞাত ভাগ না থাকিলে জ্ঞাত ভাগ বা জ্ঞানও অসৎ হইয়৷ পড়ে )। 
সেইকারণ অর্থ সর্ববপুরুষসাধারণ ও স্বতন্ত্র; আর চিত্তসকণও স্বতন্ত্র এবং প্রতিপুরুষের ভিন্ন ভিন্ন-রূপে 
প্রত্যবস্থিত আছে। তদ্ুভয়ের (চিত্তের ও অর্থের ) সম্বন্ধ হইতে যে উপলব্ধি তাঁহাই পুরুষের 
বিষয়ভোগ। 

টীক1। ১৬। (১) এই হুত্রটী বৃত্তিকার ভোজদেব গ্রহণ করেন নাই। সম্ভবত ইহা:ভাম্বেরই 
অংশ। ইহার দ্বারা সিদ্ধ কর! হইয়াছে যে বস্তু সর্বধপুরুষসাঁধারণ; আর চিত প্রতিপুরুষের ভিন্ন 
ভিন্ন। কারণ, বাহ বস্ত বহু জ্ঞাতার সাধারণ বিষয়। তাহ! একচিত্ততন্ত্র বা! একচিত্তের দ্বার কল্পিত 
নহে। কিঞ্চ তাহ! বহু চিত্রের দ্বারাও কল্পিত নহে। কিন্তু তাহারা স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বতত্ত্রভাবে পরিণাম 
অন্ভব করিয়া যাইতেছে । 



২৮৮ পাতঞ্জল দর্শন। 

বিষয়কে একচিত্ততন্ত্র বলিলে তাহা যখন জ্ঞার়মান ন! হয়, তখন তাহা! কি হয়? বস্ত যদি চিত্তের 
কল্পনামাত্র হয়, তবে চিত্তের সেই কল্পন! ন! থাকিলে বস্তও থাঁকে না। কিন্তু তাহ হয় ন!। শূন্তবাদী 
যখন শুক্গকল্পন! করিতে করিতে চলেন তখন তাঁহার মাথা যদি কোন কঠিন দ্রব্যে আহত হয়, তখন 
তিনি কি বলিবেন তাঁহার কল্পন! হইতেই এঁ কঠিন পদার্থ উদ্ভূত হইয়াছে? আর তীর ভ্রাতৃগণেরও 
সেই স্থানে মাথা £কি্ যাইলে তীহারাও কি সেই স্থানে আসিয়! অনুরূপ কল্পনার দ্বারা সেই কঠিন 
বিষয় স্থজন করিবেন? বিশেষত দ্রব্যের উপস্থিত বা! জ্ঞায়মান ভাগ এবং অস্থপস্থিত বা অঙ্জাত ভাগ 
'আছে। যদি বিষয় জ্ঞান-সহভূ হয়, তবে সেই অজ্ঞাত ভাগ কিরূপে থাঁকিতে পারে? 

পরস্ধ বহু চিত্তের বার এক বস্তু কল্লিত, এরূপ সিদ্ধান্তও সমীচীন নছে। বছু চিত্ত কেন একরূপ 
বিষয়ের কল্পনা করিবে তাহার হেতু নাই ; এবং পূর্ব্বোক্ত দোষও তাহাতে আইসে। সাধারণ লোকের 
নিকট এরূপ মত ( বিষয়ের চিত্তকল্লিতত্ব ) হান্তাম্পদ হইবে, কারণ স্বভাবত প্রাণীরা বিষয়কে ও 
নিজেকে পৃথক্ নিশ্চন করিয়া রহিয়াছে । বিজ্ঞানবাদী ও মায়াবাদী তাহা ভ্রান্তি বলিয়া & এ দৃষ্টির 
দ্বার! জগস্তত্ব বুঝাইতে যাঁন । উহ! কেন ভ্রান্তি? তদুত্বরে এ ই বাদীরাই বলিবেন যে উহা 
আমাদের আগমে আছে। 

বিজ্ঞানবাদী মনে করেন, যখন বুদ্ধ রূপস্বন্ধকে অসৎকারণক বা! মূলতঃ শূন্য বলিয়া গিয়াছেন, আর 
বিজ্ঞানের নিরোধে সমস্ত নিরোধ ব শূন্য হয় বলিয়াছেন, তখন যেকোন প্রকারে হউক বাহোর শৃন্তত্ 
দেখাইতেই হইবে। আবার বিজ্ঞাননিরোধ হইলেও যদি বাহ পদার্থ থাকে, তবে তাহা শূন্য হইবে 
কিরূপে? তাহ! বরাবরই থাঁকিবে ; ইত্যাগ্ভাকার প্রয়োজনেই বিজ্ঞানবাদ আদির দ্বারা তাহারা 
এ বিষয় বুঝাইতে যান। 

আর্ধ মায়াঁবাদীর! ( বৌদ্ধ মায়াবাদীও আছেন ) মনে করেন জগৎ সৎকারণক। সেই সৎ পদার্থ 
অবিকারি ব্রহ্ম । তাহ! হইতেই বিকারশীল জগৎ। ব্রহ্ম বিকারী নহেন। অতএব জগৎ নাই। 
কিন্ত একেবারে নাই বলিলে হাশ্তাম্পদ হইতে হয়, সুতরাং কল্পনামাত্র বলিয়। সঙ্গতি করিবার 
চেষ্টা করেন। 

সাংখ্যের সেরপ প্রয়োজন নাই। তীহারা দৃশ্ত ও দ্রষ্টাী উভয় পদার্থকে সৎ বলেন। তন্মধ্যে 
দৃশ্ঠ বা প্রাকৃত পদার্থ বিকারণীল সৎ এবং দ্রষ্টাট অবিকারী সৎ। ভ্রষ্টা ও দৃশ্যের বিস্তামূলক 
বিয়োগই পরমার্থসিদ্ধি। দৃশ্থেরও দই তাগ ব্যবসায় ও ব্যবসেয়। তন্মধ্যে ব্যবসায় বা গ্রহণ 
প্রতি পুরুষে ভিন্ন ভিন্ন, আর ব্যবসেয় বা শব্দাদি বহু জ্ঞাতার সাধারণ বিষয়। গ্রহণ এবং গ্রাহের 
সহিত সম্বন্ধ হইলেই বিষয়জ্ঞানরূপ ভোগ দিদ্ধ হয়। 

থায়ারররারারারারারারর রা 

তছ্পরাগাপেক্ষিত্বাচ্চিততন্ত বস্ত জ্ঞাতাজ্ঞাতম্ ॥ ১৭ ॥ 
ভাব্যম। অস্কান্তমণিকল্লা বিবা অয়ঃদধন্রকং চিত্তমভিসম্বধ্যোপরক্জয়ন্তি, যেন চ 

বিষয়েণোপরক্তং চিত্বং স বিষর়ো জ্ঞাতস্ততোইন্ঃ পুনরজ্ঞাতঃ, বস্থনো জ্ঞাতাজাতম্বরপত্যাৎ 
পরিণাঁমি চিত্তম্ ॥ ১৭ ॥ 

১৭। অর্থোপরাগসাপেক্ষত্বহেতু বাস্থ বন্ত চিত্তের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ॥ থু 
ভাব্যান্ুবাধ-__বিষয় সকল আযস্কান্ত মণির স্টার, তাহারা লৌহের সদৃশ চিত্তকে আকষট 

করিয়া উপরঞ্জিত করে। চিত্ত যে বিধণে' উপরক্ত হয় সেই বিধর জ্ঞাত, আর তত্র বিষয় অজ্ঞাত । 
বন্ধর জ্ঞাতাজ্ঞাত-্বরূপত্ব-হেতু চিত্ত পরিণানী (১)। 
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টীকা। ১৭। (১) বিষয় চিত্তকে আর্ট করে বা পরিণামিত করে। আরঙ্কান্ত যেরূপ 
লৌহকে আকৃষ্ট করে, সেইরূপ । বিষয়ের মূল শব্দাদি ক্রিদ্না, তাহার! ইন্রিয়প্রণালী দিয়া প্রবিষ্ট 
হইয়া চিত্তস্থানে যান চিত্তকে পরিণামিত করে। বিষয় চিত্তুকে বস্তুত শরীরের বাহিরে আনে না 
তবে বৃত্তি হইলে তাহ! বাহ্বিষয়ক বৃত্তি হয়, সুতরাং বিষয় চিত্তুকে বহিমু্খ করে (বৃত্তির দ্বার! ) 
এরূপ বলা! সঙ্গত। মতান্তরে চিত্ত ইন্দিয়-ছার দিয়। বাহিরে যাইয়! বিষয়ে বৃত্তি লাভ করে। ইহা 
সত্য নহে। অধ্যাত্সভূত চিত্ত অনধ্যাত্ম দ্রব্যে অবস্থান করিতে পারে না, সুতরাং চিত্ত নিরাশ্রয় 
হইয়া! বাহিরে থাকিতে পারে ন।। অধ্যাত্মপ্রদেশেই চিত্তের ও বিষয়ের মিলন হয়, এবং তথায় 
চিত্তের পরিণাম হয় । চিত্তস্থানকে হৃদয় ব্ল| বায়। তথাঘ বিষয় উদ্ভুত ও লীন হয়। “্যতে৷ 
নির্ধাতি বিষয়ো! যশ্মিংশ্চৈব বিলীয়তে। হ্ৃদয়ং তদ্িজানীয়াৎ মনসঃ স্থিতিকারণম্॥৮ * উপরাগের 
অর্থাৎ বৈষয়িক ক্রিগ্নার দ্বার। চিত্তের সক্রির হওয়ার, অপেক্ষ। আছে বলিয়া! কোন বিষয় জ্ঞাত ও 
কোন বিষয় (যাহা অন্ুপরঞ্জিত ) অজ্ঞাত হয়, অর্থাৎ চিত্তের জ্ঞানান্তর হয়। 

চিত্তের বিষয় হইবার “বস্ত' পৃথক ভাবে আছে । তাহার! কখন কখন যথাযোগ্য কারণে সম্বদ্ধ 
হইয়৷ চিত্তকে উপরঞ্জিত বা আকারিত করে। তাঁহাঁতে চিত্তে সেই বিষয়ের জ্ঞান হয়, নৎ বস্ত 
থাঁকিলেও চিত্তে তাহার জ্ঞান হয় না। অতএব সন্রপ স্বতন্ত্র চৈত্তিক বিষয় কখন জ্ঞাত এবং কখন 
অজ্ঞাত হয়। ইহার দ্বার! চিত্তের জ্ঞানান্তত্বরূপ পরিণামিত্ব সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ, অন্য শ্বতন্ত্র সহস্র 
ক্রিয়ার বারা চিত্তের বিকার হয়। (২1২০ সুত্রের টিপ্পন দ্রষ্টব্য )। ইহা অনুভব্গম্য বিষয় । 

ভাষ্যম্। যস্ত তু তদেব চিত্তং বিষয়ন্তস্ত-_ 

সদ! জ্ঞাতা শ্চত্তব্বত্তয়স্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্তাৎপরিণামিত্বাৎ ॥ ১৮ ॥ 
যদি চিত্তবৎ প্রভুরপি পুকষঃ পরিণমেত ততন্তদবিষয়াশ্চিত্তবৃত্তযঃ শব্দাদিবিষয়বদ্ জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ 

স্যুঃ, সদাজ্ঞাতত্বং তু মনসঃ তত্প্রভোঃ পুরুষস্তপরিণা মিত্মন্ুমাপয়তি ॥ ১৮॥ 
ভাষ্যানুবাদ-_যাহার আবার সেই চিত্ত বিষয় সেই-_ 
১৮। চিত্তের প্রতু পুরুষের অপরিণীমিত্বহেতু চিত্তবৃত্বিগণ সর্বদাই জ্ঞাত বা 

প্রকাশ্য ॥ নথ 
যদি চিত্তের ন্যায় তত্প্রভু পুৰষও পরিণাম প্রাপ্ত হইতেন, তবে তাহার প্রকান্ত যে চিত্তবৃত্তিগণ 

তাহারা ও শব্দাদি বিষয়ের ন্াঁ় জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত হইত। কিন্তু মনের সদাপ্রকাশ্ত্ব তাহার প্রত 
পুরুষের অপরিণাঁমিত্বকে অন্ুমাপিত করে। (১) 

টীক1। ১৮1 (১) চিত্তের বিষয় জ্ঞাতীজ্ঞাত কিন্তু পুরুষ-বিষয় যে চিত্ত, তাহা সদাজ্ঞাত। 

চিত্তের বৃত্তি আছে অথচ ভীহা জ্ঞাত হয় না, এরূপ হওয়া সম্ভব নহে। ২1২০ (২) টীকায় ইহা 
সমাক্ দিত হইয়াছে । প্রমাণাদি যে কোন বৃত্তি হউক না, তাহা "আমি জানিতেছি” এইরূপে 
অনুভূত হয়। সেই আমি, গ্রহীতা বা পৌর প্রত্যয় । তাহা সদাই পুরুষের দ্বারা দৃষ্ট। পুরুষের 
বারা অনৃষ্ট কোন প্রত্যয় হইতে পারে না। প্রত্যর হইলেই তাহা দৃষ্ট হইবে । প্রত্যয় আছে অথচ 
তাহ! জ্ঞাত নহে, এরূপ হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া, পুরুষবিষয় যে চিত্ত তাহা সদাজ্ঞাত। (চিত্ত 
এস্থলে প্রত্যয় মাত্র )। 

* সর্ববাধি্ঠাতৃত্ব ভাব হইলে তখন বিশ্বহদয়ে অধিষ্ঠান হয় । 
৭ 



২৯০ পাতঞ্জল দর্শন । 

পুরুষরপ জ্ঞশক্তির যদি কিছু বিকার থাকিত তবে এই সদাজ্ঞাতত্বের ব্যভিচার হইত। জ্রশক্তির 
বিকার অর্থে ভ্ঞ ও অন্ত ভাব। সুতরাং তাহা! হইলে চিত্তের সদীজ্ঞাতত্ব থাকিত না--কোনটা 
জ্ঞাতচিত্ত কোনটা বা অজ্ঞাতচিত্ত হইত । কিন্তু চিত্তের সেরূপ অবস্থা কল্পনীয়ও নহে। এইরূপে 
চিতের পরিণামিত্ব ও পুরুষের অপরিণামিত্ব-হেতু উভয়ের ভেদ সিদ্ধ হয়। 

শব্াাদিরূপে পরিণত হওয়।ই চিত্তের বিষয়ত্ব। শবদাদি ক্রিরা ইন্দরিয়কে ক্রিয়াশীল করে তন্থারা 
চিত্ত সক্রিয় হয়। তাহাই বিষয়-জ্ঞান। বৃত্তি আছে অথচ তাহা দৃষ্ট বা জ্ঞাতৃপ্রকাশিত নহে এরূপ 
হইতে পারে ন|। জ্ঞাতৃপ্রকাশ্ত বৃত্তি যদি অজ্ঞাত হইত তবে দ্রষ্টী কখন দ্রষ্টা কখন অদ্রষ্ট ব! 
পরিণামী হইতেন। অর্থাৎ পুরুষের যোগে বৃত্তি জ্ঞাত হয় দেখা যাঁর ; পুরুষের বোগও আছে অথচ 
বৃত্তি জাত হইতেছে ন! এরূপ যদি দেখা যাইত তবে পুরুষ দ্রষ্ট! ও অদ্রষ্ট! বা পরিণামী হইতেন। 

ভাব্যম্। স্তাদাশঙ্কা চিত্তমেব স্বাভাসং বিষয়াভাসং চ ভবিষ্যাতি, অগ্মিবৎ,__ 
ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্ঠতাৎ ॥ ১৯ ॥ 

যথেতরাণীন্দরিয়াণি শব্দাদয়শ্চদৃশ্যত্বানন স্বাভাসানি তথা মনোহপি প্রত্যেতব্যং, ন চাগ্সিরত্র দৃষ্াস্তঃ, 
ন হৃগ্িরাত্মস্বরূপমপ্রকাশং প্রকাশয়তি, প্রকাশশ্চায়ং প্রকাশ্তপ্রকাশকসংযোগে দৃষ্ট, ন চ স্বরূপ- 
মাত্রেইস্তি সংযোগঃ, কিঞ্। স্বাভাসং চিত্তমিত্যগ্রাহমেব কন্তচিদিতি শব্দার্থ:, তগ্যথা, স্বাত্মপ্রতিষ্ঠমাকাশং 
ন পরপ্রতিষ্ঠমিতার্থ, শ্বুদধিপ্রচার-প্রতিসংবেদনাৎ সত্বানাং প্রবৃত্তি দৃর্ঠতে কুদ্ধোহহং তীতোহহম্, 
অমুত্র মে রাগোহমুত্র মে ক্রোধ ইতি, এতৎ স্ববুদ্ধেরগ্রহণে ন যুক্তমিতি ॥ ১৯॥ 

ভাব্যান্থুবাদ-_আশঙ্ক হইতে পারে চিত্ত হ্বপ্রকাশ এবং বিষয়প্রকাঁশ ; যেমন অগ্থি (কিস্ত)_ 
১৯। তাহা দৃশ্তত্বহেতু স্বপ্রকাশ নহে ॥ সথ 
যেমন অন্ান্ত ইন্জরিয়গণ এবং শবাদিরা দৃশ্ততবহেতু ্বাভাস নহে, সেইরূপ মনকেও জানিতে হইবে। 

এম্থলে অগ্মিদৃষ্টাস্ত হইতে পারে না-_( কেননা ) অগ্নি অপ্রকাশ আত্মন্বরূপকে প্রকাশ করে না। 
অগ্নির যে প্রকাশ তাহা৷ প্রকাশ্ত ও প্রকাশকের সংযোগ হইতে দেখা যায়, অগ্নির স্বরূপমাত্রের সহিত 
তাহাতে সংযোগ নাই। কিঞ্চ “চিত্ত স্বাভাস+ বলিলে তাহা “অপর কাহারও গ্রাহ নহে' ইহাই শববার্থ 
হইবে। যেমন স্বাত্বপ্রতিউ 'আকাশ অর্থে পরপ্রতিষ্ঠ নহে, সেইরূপ। পরস্ত চিত্ত গ্রাহ্ম্বরপ, 
যেহেতু স্বচিত্তব্যাপারের প্রতিসংবেদন ( অন্ুভব ) হইতে প্রাণীদের প্রবৃত্তি দেখ! যাঁয়, (যেমন) 
“আমি কুদ্ধ” “আমি ভীত, “ বিষয়ে আমার রাগ আছে, “উহার উপর আমার ক্রোধ আছে” ইত্যাদি। 
বুদ্ধি যদি অগ্রীহা ( অহংলক্ষ্য গ্রহীতার ) হইত তবে এ্ররূপ ভাব সম্ভব হইত না (১)। 

টাকা। ১৯। (১) চিত্ত বা বিজ্ঞান স্বাভাস নহে, থেহেতু তাহা দৃশ্ত। যাহা দৃশ্ত তাহা 
রষ্টা হইতে অত্যন্ত পুক্। দ্রষ্টার আর দ্রষ্টা হইতে পারে ন| বলিয়া দ্রষ্টা স্বাভাস; কিন্ত দৃশ্ত 
সেরূপ নহে, দৃশ্য অচেতন। “আমি' চেতন বলিয়া জ্ঞান হয়, কিন্তু আমার দৃশ্ঠ শবাদিজ্ঞান ও 
ইচ্ছাদি ভাব অচেতন বলিয়া অনুভূত হয়। যাহা স্ববৌধ, তাহ৷ আমিত্বের প্রত্যক্রূপ চেতন কোটি। 
যে সব পদার্থ “আমার বলিয়! অন্থ্ভূত হয়, তাহাতে বোধ নাই। তাহার! বোধ্য। চিত্ত সেইরূপ 
বোধ্য বলিয়৷ স্বাভাস বা স্ববোধস্বরূপ নহে। চিত্ত কেন বোধ্য? যেহেতু এইরূপ অনুভব হয় 
যে--“আমার রাগ আছে* “আমি ভীত” “আমি কুদ্ধ', ইত্যাদি । রাগ, তয়, ক্রোধ আদি চিত্তপ্রত্যয় 
এইরূপে বোধ্য বা দৃশ্ত হয়। নুতরাং তাহা ভ্রষ্টা নহে। জ্রষ্টা নহে বলিয়৷ স্বাভাঁস নহে। 



কৈবল্যপাদ। ২০ সুত্র। $$১ 

শঙ্কা হইতে পারে রাগাদিবৃত্তিকে চিত্তই জানে, অতএব চিত্তও স্বাভাস। তছ্ততরে বক্তব্য 
আমাদের অনুভব হয় যে “আমি জানি'। অতএব যদি বল যে রাগাদিকে চিত্তই জানে তবে সেই 
চিত্ত হইবে 'আমি'। আমি 'জ্ঞাতা' সুতরাং চিত্তের একাংশ জ্ঞাত ও অন্তাংশ রাগাদি তে 
হইবে। “আমি জ্ঞাতা' ইহা! আবার কে জানে ?--অতঃপর এই প্রশ্ন হইবে। তদৃত্তরে বলিতে 
হইবে “আমিই জানি আমি জ্ঞাতা” । অতএব আমাদের মধ্যে এরূপ 'অংশ স্বীকার করিতে হইবে 
যা নিজেকেই নিজে জানে । তাহা রাগাদি অচেতন চিত্তাংশ হইতে বিলক্ষণতা-হেতু সম্পূর্ণ পৃথক্ 
হইবে। অতএব স্বাভীস বিজ্ঞাতা অবশ্য স্বীকাধ্য হইবে। কিঞ্চ তাহা সিদ্ধবোধ হইবে। আর 
বিজ্ঞান জ্ঞায়মানত। বা সাধ্য বোধ। “জানন”-রপ ক্রিগ়াই বিজ্ঞান, আর বিজ্ঞাতা জ্ঞ মাত্র। এই 
রূপে দৃশ্ হইতে দ্রষ্টার পৃথকৃত্ব সিদ্ধ হয়। 

সথলবুদ্ধি লোকের! চিত্তকেই স্বাভাস ও বিষয়াভীস বলে। যদ্দি জিজ্ঞাস! করা যায় তাহার 
( উভয়াভাসের ) উদাহরণ কোথায়? তখন বলে অগ্নি তাহার উদাহরণ। যেমন অগ্নি মিজেকে 
প্রকাশ করে, এবং অন্ত দ্রব্যকেও প্রকাশ করে, চিত্তও সেইরূপ । ইহা কিন্তু কাল্পনিক উদাহরণ । 
অগ্নি নিজেকে প্রকাশ করে ইহার অর্থ কি? তাহার অর্থ অন এক চেতন জ্ঞাতার আলোকজ্ঞান 
ভয়। অগ্নি অপরকে প্রকাশ করে তাহার অর্থ২_-অপর দ্রব্যে পতিত আলোকের জ্ঞান হয় 
ফলত এস্থলে প্রকাশক চেতন গ্রহীতা আর প্রকাশ্ত আলোক বা তেজোভৃত। সব জ্ঞান 
রটদৃশ্তযোগে হয়, উহাও তদ্রপ। উহা স্বাভাস ও বিষয়াভাসের উদাহরণ নহে । অগ্মি যদি 
অগ্নি” এইরূপ ভাবে স্বরূপকে প্রকাশ করিত, এবং জ্ঞেয় অন্য বিষয়কেও প্রকাশ করিত বা 
তবে তাহা উদাহাধ্য হইত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অগ্নির স্বরূপের সহিত কিছু সম্বন্ধ নাই, 
কল্পনায় অগ্নিকে চেতনব্যক্তিবৎ ধরিয়। উদাহরণ কল্পিত হইয়াছে । 

তু 

একসময়ে চোভয়ানবধারণম্ ॥ ২ ॥ 

ভাষ্যম। ন চৈকম্মিন ক্ষণে ব্ব-পররপাঁবধারণং যুক্তং, ক্ষণিকবাঁদিনো! যদ ভবনং সৈব ক্রিয়া 
তদেব চ কারকমিত্যত্যুপগমঃ ॥ ২০ ॥ 

২০। কিঞ্চ (চিত্ত স্বাভাঁস নহে বলিয়া ) এক সময়ে উভয়ের (জ্ঞাতৃভূত চিত্তের ও বিষয়ের) 
অবধারণ হয় না॥ স্ 

ভাষ্যান্থুবাদ-__একক্ষণে শ্ব্ূপ ও পররূপ (১) (উভয়ের) অবধারণ হওয়। যুক্ত নহে। 
ক্ষণিকবাদীদের মতে যাহা! উৎপত্তি তাহাই ক্রিয়। আর তাহাই কারক ( স্থতরাং তন্মতে কারক জ্ঞাতা 
ও জ্ঞেয় বা উৎপন্ন ভাব এই উভয়ের জ্ঞান বা ক্রিয়া এক সময়ে হওয়া উচিত, তাহা না হওয়াতে 
চিত্ত ত্বাভাঁস নহে )। 

উীক।। ২০। (১) চিত্ত যে বিষয়াভাস তাহা সিদ্ধ সত্য । তাহাকে স্বাভাস বলিলে জ্ঞাত 
ও জ্রেয় ু ই:ই বলা হয়। উভয়াভাস হইলে একক্ষণে নিজরপ | জ্ঞাতুরূপ ( “আমি ভ্রাতা” এইরূপ) 
এবং বিষয়রূপ এই উভয়ের অবধারণ হইবে। কিন্তু তাহা হর না। অবধারণ একক্ষণে উহাঁদের 
মধ্যে এক পদার্থেরই হয়। যে চিন্তব্যাপারের দ্বার! বিষয়ের জ্ঞান হয় তন্দার! জ্ঞাতৃভূত চিত্তেরও 

জ্ঞান হয় না। জ্ঞাতৃভূত চিত্তজ্ঞানের এবং বিষযন্ঞানের ব্যাপার পৃথকৃ। এ ছুই জ্ঞান.একক্ষণে 
হয় ন! বলিয়া চিত্ত স্বাভাস নহে। 



২৯২ পাতিল দর্শন। 

চিত্তকে ত্বাভাস বলিলে জ্ঞাতি৷ বল! হয়, অতএব চিত্তের স্বরূপ অর্থে “আমি জ্ঞাত” এইরূপ ভাব, 
পররূপ অর্থে জ্ঞেযরূপ' ভাব । 

এতন্বার। ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদীদের পক্ষ নিরস্ত হয় তাহা ভাষ্যকার দেখাইয়াছেন। তাহাদের 
মতে ক্রিয়া, কারক ও কার্য তিনই এক। কারণ চিত্তবৃত্তি ক্ষণস্থায়ী ও মূলশৃন্ বা নিরম্বয় অর্থাৎ 
জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় তিনই তন্মতে এক। তাহারা বলেন “ভূতি ধেঁ্ষাং ক্রিয়। সৈব কারকঃ 
সৈব চোচ্যতে 

আত্মজ্ঞান-ক্ষণে বিষয়জ্ঞান এবং বিষয়জ্ঞান-ক্ষণে আত্মজ্ঞান হওয়া যুক্ত নহে। কিন্তু বিজ্ঞানবাদে 
চিত্ত যখন একক্ষণিক, আর জ্ঞাতা, জ্ঞানক্রিয়া ও জ্ঞের ( ভূতি) যখন তনস্তর্গত, তখন নিজরূপকে 
(আমি জ্ঞাতা' এইরূপকে ) এবং জ্রে়কে বা পররূপকে ( বিষয়রূপকে ) জানার অবসর হওয়ার 
সম্ভাবনা নাই। 

অতএব চিত্ত যুগপৎ জ্ঞাতৃ-প্রকাশক ও বিষরাভাঁমক নহে বলিয়৷ ম্বাভাস নহে; পরস্ত তাহা 
দৃশ্ত। তাহাই বিষয়াকারে পরিণত হয় ও বিবয়রপে দৃশ্ত হয়। জ্ঞাতুরূপকে অন্ুব্যবসাযের দ্বারা 
জানা যায় বলিয়া তাহা ব্যাপারবিশেব, তাহ নির্যাপার 'জান|-মাত্র' বা স্বাভাস নহে। ব্যাপারহীন 
স্বাতাস পদার্থ স্বীকার করিলে অপরিণামী চিতিশক্তিকে স্বীকার কর! হয়। যাহা ব্যাপারের ফল 
তাহ ত্বতঃসিদ্ধ বোধ নহে। 

এখানকার যুক্তি এইরূপ-_ চিত্ত স্বাভাস ন! হইলেও তাহাকে স্বাভাস বলিলে তাহাকে জ্ঞাতা ও 
জ্রেয় ছুই-ই বল! হইবে এবং একক্ষণে ছুই ভাবের অবধারণ হওর! উচিত হইবে। কিন্তু তাহা হয় 
ন! বলিয়া চিত্ত স্বাভাস নহে। 

ভাব্যম্। স্তান্মতিঃ। স্বরসনিরদ্ধং চিত্তং চিত্তান্তরেণ সমনন্তরেণ গৃহৃত ইতি 

চিত্বান্তরদৃশ্যে বুদ্ধি-বুদ্ধেরতি প্রসঙ্গঃ আম তিসঙ্করশ্চ ॥ ২১ ॥ 
অথ চিন্তং চেচ্চিত্বান্তরেণ গৃহোত বুদ্ধিবুদ্ধিঃ কেন গৃহাতে সাঁপ্ন্তয়া৷ সাপান্ঠয়েত্যতি প্রসঙ্গ: 

দ্বতিসঙ্করশ্চ যাবস্তো| বুদ্ধিুদ্ীনামন্নতবাঃ তাবত্যঃ স্থৃতয়ঃ প্রাপ্ু,বনতি, তৎসঙ্করাচ্চৈক-্ৃত্যুনবধারণং 
চ স্তাঁৎ। 

ইত্যেবং বুদধিপ্রতিসংবেদিনং পুরুষমপলপত্তিরৈনাশিকৈঃ সর্ববমেবাকুলীকৃতং, তে তু ভোক্কত্বরূপং 
যত্র কচন কল্লয়স্তে৷ ন স্যায়েন সঙ্গচ্ছন্তে। কেচিৎ জত্বমাত্রমপি পরিকল্প্য অন্ডি স সববো য এতান্ 
পঞ্চ্বন্ধান্ নিঃক্গিপ্যান্তাংশ্চ প্রতিসন্দধাতীত্যুকা! তত এব পুনস্স্ত্তি, তথা স্বন্ধানাং মহানির্বেদায় 
বিরাগায়ানুৎপাদায় প্রশীস্তয়ে গুরোরস্তিকে ব্রহ্চরধ্যং চরিষ্যামীত্যু্কা সত্স্য পুনঃ সত্বমেবাঁপহবতে। 
সাংখ্য-যোগাদয়ন্ত প্রবাদাঃ স্বশবেন পুরুষমেব স্বামিনং চিত্তস্য তোক্তারমুপযস্তি, ইতি ॥ ২১ ॥ 

ভাষ্যানুবার্দ*-( চিত্ত স্বাভাস ন! হইলেও ) এইমত ( যথার্থ ) হইতে পাঁরে যে-_বিনাশম্বভাঁব 
চিত্ত পরোৎপন্ধ অন্ত এক চিত্তের (১) প্রকাশ্য । কিন্ত 

২১। . চিত্ত চিত্তান্তরের প্রকাশ্ত হুইলে, চিত্তপ্রকাশক চিত্তের অনবস্থা হয়, আর স্থৃতিসঙ্করও 
হয় ॥ হু 

চিত্ত যদি চিত্তীস্তরের ছারা! প্রকাশিত হয় ( তবে সেই ) চিত্তের প্রকাশক চিত্ত আবার কিসের 
দ্বার প্রকাশ্য হইবে? (অন্ত এক চিত্ত ততপ্রকাশক এরূপ বলিলে ) তাহাঁও আবার অন্ত চিত্তের 
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প্রকাশ্ত হইবে, আবাঁর ইহাঁও অন্ঠ চিত্তের প্রকাশ্য হইবে, এইরূপে অনবস্থা বা অতিপ্রসঙ্গ দোঁষ 
উপস্থিত হইবে। স্তিসঙ্করও হইবে-_যতগুলি চিত্ত-প্রকাশক চিত্তের অনুভব হইবে ততগুলি স্ততি 
হইবে ; তাহাদের সাঙ্র্ধ্-হেতু কোন একটি স্থৃতির বিশুদ্বরূপে অবধার্ণ হইবে না । 

এইরূপে বুদ্ধির প্রতিসংবেদী পুরুষের অপলাপ করিয়া বৈনাশিকের! সমন্ত আকুলীকৃত করিয়াছেন। 
তীহারা যে-কোন বস্তকে ভোকৃম্বরূপ কল্পন! করাতে ন্ায়মাগে গমন করেন না। কেহ বা 
(শুদ্ধসস্তানবাদী ) সত্মাত্র কল্পন। করিম। বলেন বে_-“এক সত্ব আছে যাহা! এই (সাংসারিক ) 
পথস্বন্ধ ত্যাগ করিয়৷ (মুক্তাবস্থায) অন্য স্বন্ধ সকল অনুভব করে”। এইরূপ বলিয়া! তাহা 

হইতেও পুনশ্চ ভীত হন (২)। সেইরূপ (অপর কেহ অর্থাৎ শৃলটবাদী ) স্বপ্ধ সকলের মছানির্বেদের 
জন্য, বিরাগের জন্য, অনুৎপত্তির জন্য ও প্রশাস্তির জন্য গুরুর সমীপে ব্রহ্গচর্ধ্যাচরণ করিব বলিয়। পুনশ্চ 
সতের সতাও অপলাঁপিত করেন (৩)। সাংখ্যযোগাি প্রবাদ (প্রকৃষ্ট উক্তি) সকল স্ব-শবের 
দ্বার চিত্তের ভোক্তা স্বামী পুরুষকে প্রতিপন্ন করেন। 

ক।। ২১। (১)বুদ্ধি ও পুরুষের বিবেক ঝ| পৃথক জ্ঞানই হানোপায়। তাহা আগমের 
দ্বারা ও অনুমানের ছার! জানিয়া, পরে সমাধিবলে সম্যক সাক্ষাৎ করিলে তবেই সম্যক্ বিবেকখ্যাতি 
হয়। তজ্জন্ত স্ুত্রকার চিত্ত।ও পুরুষের ভেদ, ঘুক্তিদবার৷ এইসকল স্ৃত্রে প্রদর্শন করিয়াছেন। চিত্তের 
স্বাভীসত্ব অপিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু যদি বলা যাঁয় যে এক চিত্তের দ্রষ্টী আর এক চিত্তবৃত্তি তাহাও 
সঙ্গত হইতে পারে, এবং তাহাতে পুরুষস্বীকারের প্রয়োজন হয় না। দেখাও যায় যে, পূর্ব 
চিন্তকে পরবপ্তিচিত্তের দারা জানি__বেমন, “আমার রাগ হইয়াছিল' ইহাতে পূর্বেকার রাগচিত্তকে 
বর্তমান চিত্তের দ্বারা জাঁনিতেছি। 

এই মত যে সমীচীন নহে, তাহা হুত্রকার দেখাইঘাছেন। যদ্দি পূর্ববক্ষণিক ও পরক্গণিক চিন্তুকে 

একই চিত্তের বিভিন্ন ধর্ম বল! যাঁয়, তাহা হইলে এক চিত্ত আর এক চিত্রের দ্রষ্টী এইরূপ ব্ল| 
সঙ্গত হয় না। কারণ চিত্ত একই হইলে এবং তাহা স্বাভাস না হইলে, তাহা! সদাই দৃশ্য হইবে, 
কদাপি দ্রষ্টা হইবে না। 

তবে যদ্দি প্রতিক্ষণের চিত্তকে পৃথক্ ধরা যাঁয়, তবেই উপধু্ন্ত আশঙ্কা উপস্থাপিত করা যাইতে 

পারে। কিন্ত তাহাতে গুরু দোষ হয। এক চিত্তকে পূর্ববর্তী পৃথক্ চিত্তের দ্রষ্টটী বলিলে 

বদ্ধিুদ্ধির অতিপ্রসঙ্গ হয়। কারণ বর্তমান চিত্ত বর্তমান অন্ঠ চিত্তের দ্বারা দৃ্ হইলেই তাহ! চিত্ত 

হইবে। ভবিষ্যৎ চিত্তের দ্বারা তাহ! বর্তণানে কিরূপে দুষ্ট হইবে? অতএব অসংখ্য বর্তমান 
রষটচিত্ত কল্পন| করিতে হইবে * অর্থাৎ ক চিত্তের দরষ্টা খ চিত্ত, ক-খ-র দ্রষ্টা গ, ক-খ-গ-র দ্রষ্টা ঘ 

ইত্যাদি প্রকার হইবে এবং তাহাতে বিবর্দমান দৃশ্যচিত্তের দ্র-স্বরপ অসংখ্য চিত্ত কল্পন| করিতে হয়। 

বদ্ধি-বুদ্ধি বা বুদ্ধির (চিত্তের) ড্রষটা অনয বুদ্ধি। অসংখ্য বুদ্ধি-ুদ্ধি কল্পন! করা"রূপ অনবস্থা দোষ 
উক্ত মতে আপতিত হয়। পরস্ত উহাতে স্থৃতি-সঙ্করও হইবে। অর্থাৎ কৌন এক অনুভবের বিশুদ্ধ 

স্থৃতি হওয়া সম্ভব হইবে না। কারণ এরূপ বাবস্থা হইলে প্রত্যেক অনুভব অসংখ্য পূর্ববর্তী 

অন্থতবের প্রকাশক হইবে ; তাহাতে যুগপৎ অসংখ্য ম্ম'তি (স্থৃতিস্অনুভূত বিষয়ের পুনরস্থৃতব ) 
হইবে ; তাহাতে কোন এক বিশে স্তরতির অন্গতব অসস্ভব হইবে। অর্থাৎ তন্মতে পূর্ক্ষণিক প্রত্যয় 
বা হেতু হইতে পরক্ষণিক প্রতীত্য বা কাধ্য উৎপন্ন হয় স্তরাং প্রত্যেক প্রতায়ে অসংখ্য ূরবস্থতি 
থাকিবে নচেৎ পূর্বের ম্মরণরূপ প্রতীত্যচিত্ত উৎপন্ন হইতে পারে ন!। এইরূপে প্রত্যেক বর্তমান 

চিত্তে পূর্ব্বের অসংখ্য অনুভূতিরপ ম্মরণজ্ঞান থাকা আবশ্যক হইবে। তাহ! হইলে কাঁষেকাষেই 

স্বতিসঙ্কর হইবে । ৰ 

অতএব যখন দেখা যায় যে একদ| এক স্থৃতির স্পষ্ট অনুভব হয়, তখন সাংখীয় ব্যবস্থাই 



২৯৪ পাতঞল দর্শন । 

সঙ্গত। তাহাতে বাহ্ ও আত্যস্তর বস্ত স্বীকৃত হয়। যে বস্তুর সহিত পুরুষোপবৃষ্ট জ্ঞান- 
শক্তির সংযোগ হয়, তাহাই অনুভূত হয়। জ্ঞানশক্তি ব৷ জাননব্যাপার স্বয়ং জড়। কারণ, 
তাহার সমস্ত উপাদান (ত্রিগুণ) দৃশ্ত। তাহা প্রতিসংবেদী পুরুষের সততায় চেতনবৎ হয়, 
অর্থাৎ জ্ঞানবৃত্তি বা বিষয়োপরঞ্জিত জ্ঞানশক্তি প্রতিসংবিদিত হয়। 

২১। (২) চেতন পুরুষ সাংখ্যের ভোক্তা । তাহাতে (অর্থাৎ এইরূপ দর্শনে) মোক্ষের 
জন্য প্রবৃত্তি স্ুসঙ্গত হয়। বৈনাশিকের মতে বিজ্ঞানের উপরে কিছুই নাই ঝ! শূন্থ। সুতরাং 
বিজ্ঞাননিরোধের প্রবৃত্তি সঙ্গত হয় ন। নিজেই নিজেকে শৃন্ভ বা অদৎ করিতে পারে এরূপ 
কোন বস্ত্র উদাহরণ নাই। সুতরাং, বিজ্ঞান চেষ্টার দ্বারা নিজেকে শৃন্ট করিবে, এরূপ হওয়া 
সম্ভব নহে। সাংখ্যমতে কোন বস্তর অভাব হয় না। কেবল সংযোগ বা তাদৃশ পদাথের 
অভাব হইতে পারে। সংযোগ বস্ত নহে, কিন্তু সম্বন্ধবিশেষ ) সুতরাং তাহার অভাব বলিলে 
বস্তর অভাব বল! হয় না। 

শুন্ধ-সন্ভান-বাঁদীরা বলেন যে সত্ব সকল (সত্ব অর্থে জীব এবং বস্ত) সাংসারিক পথস্বন্ধ 
ত্যাগ করিয়৷ নির্ববাণ-অবস্থায় আহ্তিক, শুদ্ধ, পঞ্চস্বন্ধ (বিজ্ঞান, বেদন|, সংজ্ঞা, সংস্কার ও রূপ 
এই পঞ্চ স্বন্ধ বা সমূহ) গ্রহণ করে। কিন্তু তীহারা চিত্তের নিরোধ-অবস্থার সঙ্গতি করিতে 
পারেন না। কারণ চিত্ত নিরু্ধ হইলে তন্মতে শূন্য হয়; শূন্ত হইতে পুনঃ চিত্তের উত্ানরূপ 
অসম্ভব কল্পনাকে স্তায়সঙ্গত করিতে তাঁহার। পারেন না। অথবা চিত্তসন্তানের নিরোধও ( তন্মতে 
নিরোধ ভাব পদার্থের অভাব ) তাহাদের দৃষ্টি-অনুসারে দেখিলে স্তাষ্য হইতে পারে না। 

২১। (৩) আর শৃন্বাদীর পঞ্চ্কন্ধের নহাঁনির্ধেদের জন্ বা স্বন্ধে বিরাগের জন্য, অন্ৎপাদ 
বা প্রশান্তির সম্যক নিরোধের ) জন্য, গুরুর সকাশে ব্রহ্মচধ্যের মহীসঙ্কল্প করিয়া, যাহার জঙ্চ 

মহাপ্রযত্বের উদ্ঘম করেন, তাহাকেই (আত্মাকে বা সত্্কে) শুন্য স্থির করিয়৷ 
অপলাপিত করেন । 

অধুক্ততা বশতঃ স্বসন্তাকে অপলাপিত করিলেও--আমি মুক্ত হইব, “আমি শূন্য হইব” 
ইত্যাদি আত্মভাব অতিক্রমণীয় নহে । “আমি শূন্য হইব এরূপ বল| “মম মাতা বন্ধ্যা” এইরূপ 
বলার ন্যায় প্রলাপ মাত্র। বস্তত মোক্ষ বা নির্বাণ অর্থে দুঃখের বিয়োগ । বিয়োগ বলিলেই 
ছুই বস্ত বুঝায়, এক ছুঃখ ও অন্য তত্তোক্তা। অতএব মোক্ষ হইলে দুঃখ (অর্থাৎ ছঃখাধার 
চিত্ত) এবং তত্রোক্তার বিয়োগ হয়, এরূপ বলাই ন্ঠাব্য। এই ভোক্তাই সাংখ্যযোগের স্বন্বরূপ 
পুরুষ। চৈত্তিক অভিমানশৃন্ চরম আমিত্বের তাহাই লক্ষ্যভৃত বন্ত | 

ভাষ্যম্। কথং ?-- 

চিতের প্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারাপতো স্ববুদ্ধিসংবেদনম, ॥ ২২ ॥ 
“অপরিণামিনী হি ভভোক্তশক্তিরপ্রতিসংক্রম! চ, পরিণামিন্তর্থে প্রতি- 

সংক্রান্তেব তদ্ধ,ভ্িমনুপততি, তন্যাম্চ প্রাপ্তচেভন্যোপগ্রহম্থরূপায় বুদ্ধি- 
বৃত্তেরনুকারমাত্রতয়! বুদ্ধিবৃত্ত্য বিশিষ্ঠ। হি জ্ঞানবৃত্তিরাখ্যায়তে ।১ তথ! চৌক্তম্ 
“নম পাতালং ন চ বিবরং খ্রিরীণাং নৈবাদ্ধকারং কুক্ষয়ে! নোদধীনামূ। গুহা 
যম্তাং নিহিত, ব্রন্মশাশ্বতং বুদ্ধিরৃত্ভিমবিশিষ্টাং কবয়ো! বেদয়স্তে* ইতি॥ ২২॥ 



কৈবল্যপাঁদ। ২৩ সুত্র। ২ম 

ভাব্যাম্কুবীদ-_-কিরূপে (সাংখ্যেরা স্ব-শবলক্ষ্য পুরুষ প্রতিপাঁদন করেন ) ?- 
২২। অগ্রতিসংক্রম! চিতিশক্তির সদৃশতা প্রাপ্ত হওয়াতে (১) স্ববুদ্ধিসংবেদন হয় ॥ সু 
“অপরিণাঁমিনী এবং অপ্রতিসংক্রমা (১) ভোক্ত-শক্তি পরিণামী বিষয়ের ( বুদ্ধিতে ) প্রতি- 

সংক্রান্তের স্তায় হইয়৷ তাহার (বুদ্ধির ) বৃত্তিকে চেতনের ন্যায় করে। চৈতন্টের প্রতিচেতনা-প্রাণ্ত 

বদধিবৃত্তির অনুকার-মীত্রতার জন্য অবিশিষ্টা বদধিবৃত্তিকে সেই চিতিশক্তির জ্ঞানবৃত্তি বলা হয়” অথবা 
চিতির সহিত অবিশিষ্টা বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানবৃত্তি বাঁ চিছৃত্তি মনে হয়। এ বিষয়ে ইহা ( শ্রুতিতে ) 
কথিত হইয়াছে-_“যে গুহাতে শাশ্বত ব্রন্গ নিহিত আঁছেন, তাহা পাতাল বা গিরিবিবর বা অন্ধকার 
বা সমুদ্রগর্ভ নহে? কবিরা তাহাকে অবিশিষ্টা বুদ্ধিরৃত্তি বলিয়া জানেন ।” 

টাকা । ২২। (১) অপ্রতিসংক্রমা বা অন্তত্র-সঞচারশূন্ঠা। চিতিশক্তি বুদ্ধিতে বান্তব- 

পক্ষে সংক্রান্ত হয় না, কিন্ত ভ্রান্তিবশত স্ংক্রান্তের স্তায় বৌধ হয়। উদ্দাহরণ যথা--আমি চেতন 
এই ভাঁব। এ স্থলে ব্যবহারিক আঁমিত্বের জড় অংশকেও চিদভিমান বশত “চেতন বলিয়া 
প্রতীতি হ্ম। ইহাই অপ্রতিসংক্রমা চিতিশক্তির বুদ্ধিতে প্রতিসংক্রান্তের ন্যায় বোধ হওয়া । 
অর্থাৎ বুদ্ধির সদৃশতা৷ প্রাপ্ত হওয়ার ন্যায় হওয়া। অপ্রতিসংক্রম! হইলে তাহা অপরিণামীও 
হইবে। বুদ্ধি প্রকাঁশশীল বা সদাই জ্ঞাত। নীলবুদ্ধি, লালবৃদ্ধি প্রভৃতি বৃদ্ধি যেমন প্রকাশিত 
ভাব, আধিত্ববুদ্ধিও সেইরূপ। তাহ! প্রকাঁশশীলতার চরম অবস্থা। স্বভাবত প্রকাশশীল কিন্ত 

পরিণামী এই আমিতব-বুদ্ধি, অপরিণামী জ্ঞ।তার সত্তার প্রকাশিত। কারণ আমিত্বকে বিশ্লেষ 

করিলে শুদ্ধ জ্ঞাত| ও পরিণীমী ভ্রেয়, এই ছুই প্রকার ভাব লব্ধ হর়। জ্ঞাতার দ্বারা আমিত্ব 

প্রকাশিত হওয়াতে, "আমি জ্ঞাতা; বা! “ভোক্তা” বা “চিৎ, এইরূপ অভিমান-ভাব হয়। তাহাই 

চৈত্র বুদধিসদৃসত-পরাপ্তি বা 'তদাকারাপত্তি, । ২1২৭ (১) ভষ্টব্য। এইরূপ তদাকারাপত্তিই 
্ববুদ্ধিসংবেদন 'অর্থাৎ স্বভৃতবুদ্ধির প্রকাশ বা বোধ। স্বভৃত বুদ্ধি-“আি ভোক্তা” এইরূপ আত্মভৃতা 

বুদ্ধি তাহার সংবেদন বা খ্যাতি বা প্রকাঁশভাবই স্ববুদ্ধি-সংবেদন। 

আমি 'অনুকের স্ঞাতা”, “অমুকের ভোক্তা ইত্যাদি বুদ্ধিগত পরিণামভাব হইতে নির্ধিকার 

ভ্ঞাতা অজ্ঞদের নিকট পরিণামী বলিয়। অবধারিত হরেন। ইহা পূর্বের বহুশঃ ব্যাথ্যাত হইয়াছে। 

প্রাপ্তচৈতন্তোপগ্রহ অর্থে “আমি চেতন' এইরূপ ভীবপ্রাপ্তি। বুদ্ধিবৃত্তির অন্কার অর্থে 

“আমি অমুক অমুক বিষয়ের জ্ঞাত/ ইত্যাদিরপে যেন পরিণামী বুদ্ধির মত চৈতন্যের হওয়|। 

অবিশিষ্টা বুদ্ধিবৃত্তি অর্থে চৈতন্তের সহিত একীভূতের মত বুদধিবৃত্তি। 

ভাব্যম্॥ অতশ্চৈতদভ্যুপগম্যতে-_ 

্ৃণ্তোপরক্তৎ চিত্তৎ সর্বার্থম,॥ ২৩। 

মনে! হি মন্তব্যেনার্থেনোপরক্তং তৎ্বয়ঞ্চ বিষয়ত্বাৎ বিষণ পুরুষেণাত্ীয়য়া বৃত্যযাথভিসন্ব্ধং 

তদেতচ্চিত্মেব জট দৃশ্যোপরক্তং ব্বয়বিষয়িনির্ভাসং চেতনাচেতনম্বরপাঁপরং বিষয়াত্মকমপ্যবিষয়াত্মক- 

মিবাঁচেতনং চেতনমিব ক্ষাটকমণিকল্পং সর্বার্থনিত্যচ্যতে, তদনেন চিত্তদারপ্যেণ তরাস্তাঃ কেচিতদেব 

চেতননিত্যাছা, অপরে চিজ সর্বং নাস্তি খবয়ং গবাদি্টানস্ঠ সকীরণো লোক ইতি, 

অনুকস্পনীনান্তে, কমা অ্তি হি তেযাং ্রন্তিবীজং সর্ধরূপীকারনির্ভাসং চিততমিতি, সমাধিগ্রজ্ঞায়াং 

্জ্জেয়োধর্থ; গ্রতিবিশবীভূতনতসতাল্বনীভৃততাদন্যঃ, স চেদরথশ্চিতসাত্রং ভা কথং প্রজ্ঞষৈব প্রজ্ঞারপ- 



হ৯৬ পাতঞ্জল দরশন। 

এবধার্যেত, তন্মাৎ প্রতিবিশ্বীভূতোহ্্থ; প্রজ্ঞায়াং যেনাবধাধ্যতে স পুরুষ ইতি। এবং গ্রহীতৃ- 
গ্রহ্ণগ্রাহ্ত্বরূপচিত্ততেদাৎ প্রয়মপ্যেতৎ জাতিতঃ প্রবিভজন্তে তে সম্গদরধিনঃ, তৈরধিগতঃ 
পুরুষ ইতি ॥ ২৩॥ 

ভাষ্যান্ুবাদ-_পূর্বব্ত্রার্থ হইতে ইহা সিদ্ধ হয় যে (১) 
২৩। দ্রষ্টা ও দৃশ্যে উপরক্ত হওয়া হেতু চিত্ত সর্বার্থ ॥ স্থ 
মন মন্তব্য অর্থের দ্বারা উপরঞ্জিত হয়; আর তাহ! স্বয়ংও বিষয় বলিয়া, বিষয়ী পুরুষের 

নিজভূত বৃত্তির বারা অতিসম্বদ্ধ, এই হেতু চিত্ত ত্রষ্ট দৃশ্যোপরক্ত-__বিষয় ও বিষয়ীর গ্রাহক, চেতন 
ও অচেতন-স্বরূপাপন্ন, বিষগ্াত্বক হইলেও অবিষয়াত্মকের মত, অচেতন হইলেও চেতনের মত, 
স্ফটিকমণির ন্যায়, এবং সর্বার্থ বলিয়া কথিত হয়। ( চিতির সহিত ) চিত্তের এই সারপ্য দেখিয়া 
রান্তবুদ্ধিরা তাহাকেই (চিত্তকেই ) চেতন বলেন। অপরেরা বলেন এই সমস্ত দ্রব্য কেবল 
চিত্তমাত্র ; গবাদি ও ঘটাদি সকারণ লোক নাই। ইহার! কৃপার্হ, কেননা তাহাদের মতে 
সর্ধরূপাঁকারের গ্রাহক, ভ্রান্তিবীজ চিত্তই বিদ্যমান আছে। সমাধিপ্রজ্ঞার আলম্কদীভূতত্বহেতু, 
প্রতিবিষ্বরূপ প্রজ্ঞেয় অর্থ, ভিন্ন। তাহ! (ভিন্ন না হইলে) চিত্তমাত্র হইলে কিরূপে প্রজ্ঞার 
দ্বারাই প্রজ্রান্বরূপের অবধারণ হইবে (২)। সেই কারণ সেই প্রজ্ঞাতে প্রতিবিশ্বীভূত অর্থ ধাহার 
দ্বারা অবধারিত হয়, তিনিই পুরুষ। এইরপে গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহের ন্বরূপবিষয়ক জ্ঞানভেদের 
জন্য এই তিনটিকে ধাহারা বিজাতীয়ত্বহেতু বিভিন্নরূপে জানেন, তঁহারাই সম্গ্রর্খী, আর তাহাদের 
দ্বারাই ( শ্রবণ-মনন-পূর্ববক ) পুরুষ অধিগত হইয়াছেন (এবং সমাধির দ্বারা সাক্ষাৎকার করিতে 
তাহারাই অধিকারী )। 

টাক1। ২৩। (১) স্ববুদ্ধিসংবেদন কি তাহা ব্যাখ্যাত হইল। চিতিশক্তি অপ্রতিসংক্রম 
সুতরাং চৈতন্টের বুদ্যাকারতাভান বুদ্ধিরই এক প্রকার পরিণাম । অতএব বুদ্ধি যেমন বিষয়ের 
দ্বারা উপরঞ্জিত হয়, সেইরূপ ঠৈতন্যের দ্বারাও উপরস্জিত হয়। তাহাই স্থত্রকার এই সুত্রে প্রদর্শন 
করিয়াছেন। চিত্ত বা বুদ্ধি সর্ববার্থ অর্থাৎ দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয় বস্তুকে অবধারণ করিতে সমর্থ । 
আমি জ্ঞাত৷ এইরূপ বুদ্ধিও হয়, আর আমি শরীর এরপ বুদ্ধিও হয়। পুরুষ আছে এরপ বুন্ধিও 
( আত্যত্তরিক অস্ুভববিশেষ হইতে ) হয়, আর শব্দাদি আছে এরূপ বুদ্ধিও হয়। এই ছুই প্রকার 
বোধের উদাহরণ পাওয়া যাঁয় বলিয়াই বুদ্ধিকে সর্ববার্থ বল! হয়। 

২৩। (২) বিজ্ঞানমাত্রই আছে, বিজ্ঞানাতিরিক্ত পুরুষ নাই, এরূপ বাদীদের মত ভান্যকার 
প্রসঙ্গত নিরস্ত করিতেছেন। তন্মতে “নান্ঠোহনুতবে। বুদধযান্তি তস্তানাহুভবোহপরঃ। গ্রানগ্রাহক- 
বেধুধ্যাৎ হ্য়মেব প্রকাশতে ॥ অবিভাগোহপি বুদ্ধাত্বা বিপধ্যাসিতার্শ নৈঃ | গ্রাহগ্রাহক-সংবিতি- 
তেদবাঁনিব লক্ষ্যতে ॥ ইত্যর্থরূপরহিতং সংবিম্মাত্রং কিলেদমিতি পশ্যন্। পরিহৃত্য দুঃখসম্ততিমতয়ং 
নির্ববাণমাপ্পোতি॥৮ অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদীদের মতে বুদ্ধির দ্বারা অন্ত কিছুর অন্ৃতব হয় না, বুদ্ধিরও 
অন্ত অন্থতব ( বুদ্ধি-বোধ ) নাই। বুদ্ধিই গ্রাহথ ও গ্রাহক রূপে বিধুর ব| বিমূঢ় হয়! নিজেই প্রকাশ 
হয়। বুদ্ধি ও আত্মা অভিন্ন হইলেও বিপধ্যস্ত-দষ্ি ব্যক্তিদের দ্বারা গ্রাহ, গ্রাহক ও সংবিৎ বা গ্রহণ 
এই তিন তেদযুক্তের মত আত্মা লক্ষিত হয়। এই হেতু বিষর্নরূপরহিত সংবি্মাত্র__-এইরূপে জগৎকে 
দেখিয়! ছুঃখসন্ততি ত্যাগ করত অভয় নির্বাণ প্রাপ্ত হওয় যার । কতক সত্য হইলেও এইমত সম্যক্ 
সত্য নহে, কারণ সমাধির দ্বার। বখন পৌরুঘ প্রত্যর সাক্ষা্কৃত হয়; তখন সেই প্রজ্ঞার আলম্বন 
কি হইবে? গ্রঙ্ঞাই প্রজ্ঞার আলঙ্বন হইতে পারে না। অতএব সমাধিপপ্রজ্ঞার বিষয়ীভূত পৌর 
প্রত্যয় বা বুদ্ধি-প্রতিবিদ্বিত পৌরুষ ঠৈতন্যের জন্য পুরুষ থাকা চাই। পুরু থাঁকিলে তবে 
গ্রতিবিষ্ব হইবে। নর রি কর 



কৈবল্যপাদ। ২৪ হুত্র। ২৯৭ 

পৌরুষ প্রত্যয় পূর্বে ( ৩।৩৫ সুত্র দ্রষ্টব্য) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পুরুষ গো-ঘটাদির স্ঠায় বুদ্ধির 
আলম্বন নহেন। কিন্তু বুদ্ধি বে স্বপ্রকাশ চৈতন্তের দ্বারা প্রকাশিত, তাহা বোধ করাই পৌরুষ 
প্রত্যয় । তাবন্মাত্রের ঞ্ুবা স্থৃতি সমাধিতে থাকে । সেই পুরুষব্ষিয়ক স্থৃতিই সমাধিপ্রজ্ঞার বিসয় 
ও তাহাই উপম! অন্থ্সারে প্রতিবিদ্ব-টৈতন্ঠ বলিরা কথিত হয়। এবং তন্দারা স্থলভাবে এ বিষয় 
লোকের বোধগম্য হয়। 

শ্রবণ ও মনন-জাত সম্যগ,দর্শন কি তাহা! ভাষ্যকার বলিয়া উপসংহার করিগ্লাছেন। যাহার! 
গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহা পদার্থকে, ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যর্নের 'মালম্বনত্বহেতু ভিন্নজাতীয় ভ্রব্য বলিয়া দর্শন 
করেন তাহাদের দর্শনই সম্যগদর্শন। সেই দর্শনের দ্বাবাই পুরুষের সতত! সামান্তত নিশ্চয় হয়, 
এবং তৎ্পুর্ব্বক সমাধিসাধন করিগ্া বিবেকখ্যাঁতি লাভ করিলে, পুরুষের জ্ঞান হয়। আঁর তৎপরে 
পরবৈরাগোর দ্বার! চিত্তের প্রতিপ্রসব করিলে কৈবল্য হয। 

ভাষ্যম্। কৃতশ্চৈতৎ ?__ 

তদসংখ্যয়বাসনাভিশ্চিত্রমপি পরার্থং সংহ্ত্যকারিতাৎ্ ॥ ২৪ ॥ 
তদেতৎ চিত্তমসংখ্যেয়া ভিব্বাসনাভিরেব চিত্রীরুতমপি পরার্থং পরস্ত ভোগাঁপবর্গীর্থং ন স্বার্থ, 

সংহত্যকারিত্বাৎ গৃহবৎ। সংহত্যকারিণ। চিত্তেন ন স্বার্থেন তবিতব্যমূ, ন স্ুথচিভং সুখার্থ, ন জ্ঞানং 
জ্ঞানার্থ্, উভয়মপ্যেতৎ পরার্থং__বশ্চ ভোগেনাপবর্ণেণ চার্থেনার্থবান্ পুরুষ; স এব পরঃ, ন পরঃ 
সামান্তমাত্রং, যত্ত, কিঞ্চিৎ পরং সামান্যমাত্রং স্ববপেণোদাহরেদৈনা শিকম্তৎসর্বং সংহত্যকারিত্বাৎ 
পরার্থমে স্তাৎ, যন্তদৌ পরে! বিশেষঃ সন সংহত্যকারী পুরুষ ইতি ॥ ২৪ ॥ 

ভাব্যাঞ্বাদ-_-আর কি হেতু হইতে ইহ! বা! পুরুষের স্বতন্ত্রতা সিদ্ধ হয় ?-_ 
২৪। তাহা (চিত্ত) অসংখ্য বাসনার ছারা বিচিত্র হইলেও সংহত্যকারিত্বহেতু পরার্থ ॥ স্থ 
সেই চিত্ত অসংখ্যেয় বানার দ্বার! চিত্রীরুত হইলেও পরার্থ, অর্থাৎ পরের ভোগাপবর্গার্থ স্বার্থ 

নহে। কারণ তাহা সংহত্যকারী ; গৃহের হবার (১)। সংহত্যকারিচিত্ত স্বার্থ হইতে পারে না। 

যেহেতু স্থুথচিত্ত ( ভোগচিত্ত ) সুথার্থ (চিত্তের ভোগার্থ) নহে; জ্ঞান ( অপবর্ণ চিত্ত) জ্ঞানার্থ 
( চিত্তের অপবর্গীর্থ) নহে। এতছুভয়ই পরার্থ, যিনি ভোগ এবং অপবর্ণরূপ অর্থের দ্বারা অর্থবান্ 
তিনিই পর পুরুষ। পর সামান্তমাত্র (বিজ্ঞানসজাতীয় কিছু একটা) নহে। বৈনাশিকেরা 
( বিজ্ঞানভেদরূপ ) যাহ! কিছু সামান্তমাত্র পর পদার্থকে ভোক্তস্বরূপ উল্লেখ করেন, তাহা সমস্তই 
সংহত্যকারিত্ব-হেতু পরার্থ। যে পর বিশেষ বা বিজ্ঞানাতিরিক্ত এবং নামমাত্র ও সংহত্যকারী নহে 
তাহাই পুরুষ। 

টীকা। ২৪। (১) সেই সর্বার্থ চিত্ত অসংখ্য বাসনার দ্বারা চিত্রীকৃত। অসংখ্য জন্মের 
বিপাকের অন্ুতবজনিত সংস্কারই সেই অসংখ্য বাঁসনা। চিত্তে তৎসমন্তই আহিত আছে। 

সেই চিত্ত পরার্থ; কারণ, তাহা সংহত্যকারী। যাহ! সংহত্যকারী হয়, বা বহু শক্তির যাহা 
মিলন-জনিত লাঁধারণ ক্রিয়া, তাহ! সেই সব শক্তির কোনটার অর্থভূত হয় না। কিন্তু সেই সব শক্তি 

'যাহার ছারা গ্রয়োজিত হওত একত্র মিলিত হইয়া কাধ্য করে সেই উপরিস্থিত প্রয়োজকেরই অর্থভূত 
হয়। চিত্ত পরন্ূপ প্রথ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতির বা সত্ব, রজঃ ও তগোগুণের বৃত্তির মিলিত কাধ্য, 
ুতরাং তাহা সংহত্যকারী, অতএব তাহা পরার্থ। সেই যে পর, যাহার ভোগ ও অপবর্ণের অর্থে 

চিত্তক্রিয়। হর, তিনিই পুরুষ । 
৩৮ 



২৯৮ পাতঞজল দর্শন। 

সংহ্ত্যকারিত্বের বিশেষ বিবরণ পরিশিষ্টে--“পুরুষ বা আত্মা প্রকরণে ভ্রষ্টব্য। সংহত্য- 
কারিত্বের উদাহরণ ভাষ্যকার দিয়াছেন। গৃহ নাঁন। অবয়বের মিলন ফল। গৃহ বাসার্থ, গৃহে বাস 
গৃহ করে না, কিন্ত অগ্ভে করে। সেইনপ ন্ুখচিত্ত নানাকরণের ব! চিত্তাবয়বের মিলন-ফল। অতএব 
মুখের ছার! চিত্তের কোন অবয়ব স্ুথী হয় ন|, কিন্ত আমি সখী হই' । আমিত্বে ছুইভাবের মিলন-_ 
এক ভ্রষ্টা ও অন্ত দৃশ্ত । দৃশ্য আমিত্বই চিত্ত এবং চিত্তের অবস্থাবিশেষ স্খাদি। আমিত্বের সেই 
সুখাদিয়ূপ অংশ অগ্ঠ.দ্রষ্টরূপ অংশের দ্বারা প্রকাশিত হয়। তাহাতেই “আমি সুখী” এরূপ 
অবধারণ হয়। এরপে স্ুখচিত্তাতিরিক্ত অন্য এক পদার্থই ুখযুক্ত হয়। অতএব সুখ, দুঃখ ও 
শাস্তি ( অপবর্গ ) চিত্তের এই ক্রিগ্রা সকল পরার্থ ব! পরপ্রকাণ্ত ; চিত্তের প্রতিসংবেদী পুরুষই সেই 
পর। এই যুক্তিবলেও প্রসঙ্গত বৈনাশিকবাদ তাঘ্কার নিরম্ত করিয়াছেন। বিজ্ঞানবাদীর৷ 
বিজ্ঞানের কোন অংশকে নাম মাত্র দির! ভোক্তা বা আত্ম। বলেন। তাহাদের সেই ভোক্তা বিজ্ঞানের 
অন্তর্গত। সাঁংখ্যের ভোক্তা বিজ্ঞানের অতিরিক্ত চিদ্রপ পদার্থাবশেষ। বিজ্ঞাতা বিজ্ঞানের ন্যায় 
সংহত্যকারী নহে, কারণ, তাহা! এক, নিরবয়ব। সুতরাং আমাদের আত্মভাবের মধ্য তাঁহাই স্বার্থ, 
অন্ত:সব পরার্থ। 

বিশেষদশিন আত্মভাব-ভাবনা-বিনিরৃত্তিঃ ॥ ২৫ ॥ 
ভাব্যম্। বথ! প্রাবৃষি তৃণান্কুরস্তোভেদেন তদ্বীজসতাহমুমীয়তে, তথা মোক্ষমার্গশ্রবণেন যন্ত 

দৃস্তেতে, তত্রাপ্যস্তি বিশেষদর্শনবীজমপবর্গ-ভাগীরং কর্ম্াতিনির্বর্তিতমিত্যনুমীয়তে, 
তস্যাত্মভাবভাবন| শ্বাভাবিকী প্রবর্ততে, যন্তাৎভাবাদিদমুক্তং “স্বভাবং মুক্ত, দোষাছ্ 
যেষাং পুর্বপক্ষে রুচির্ভবতি অরুচিশ্চ নির্ণয়ে ভবতি*, তত্রাত্মভাবভাবন! কোহহ- 
মাসং, কখমহমাসং, কিংহ্বিদ্ ইদং, কথংস্থিদিদং, কে ভবিষ্যাম:, কথং বা! ভবিষ্যাম ইতি, সত 
বিশেষদশিনে। নিবর্ততে, কুতঃ ? চিত্তশ্তৈষ বিচিত্রঃ পরিণাম: পুরুষন্সত্যা মবিগ্ঠারগাং শু্ধশ্চিতধ্মৈর- 
পরামৃষ্ট ইতি ততোহস্াত্মভাবভাবন! কুশলন্ত নিবর্ততে ইতি ॥ ২৫ ॥ 

২৫। বিশেষাশীর আত্মভাবভাবনা নিবৃত্ত হয় ॥ (১) সু 
ভাষ্যান্থুবাদ-_যেমন প্রাবুটকালে তৃণান্কুরের উদ্ভেদদর্শনে তথ্বীজের সত্ত। অনুমিত হয়, 

সেইরূপ মোক্ষমার্গশ্রবণে ধাহাঁদের রোমহর্য ও অশ্রপাঁত দেখ যায় সেই ব্যক্তিতে পূর্ববকর্মনিষ্পাঁদিত, 
মোক্ষভাগীর় বিশেবদর্শনবীজ নিহিত আছে বলিয়। অনুমিত হয়। তাঁহার আত্মভাবভাবনা স্বভাবতঃ 
প্রবঞ্তিত হয়। যাহার (স্বাভাবিক আত্মভাবভাবনার ) অভাববিষয়ে (অর্থাৎ তদতাব প্রদর্শনার্থ ) 
ইহা উক্ত হইয়াছে-_“আত্মভাঁব ত্যাগ করিয়া দোষবশতঃ যাহাঁদের পূর্ববপক্ষে (পরলোকাদির 
নান্তিত্বে) রুচি হয়, এবং ( পঞ্চবংশতিতন্বাদির ) নির্ণয়ে অরুচি হয়” (২)। আত্মভাব-ভাবন| 
যখা--আমি কে ছিলাম, আমি কিরপে ছিলাম, ইহ! (শরীরাদি) কি, ইহা কিরূপেই বা হুইল, 
কি কি হইব, কিনূপে বা! হইব, ইতি। বিশেবদর্শীরই এই ভাবনার নিবৃত্তি হয়। কিরূপ (জ্ঞান) 
হইতে নিবৃত্তি হয় ?__ইহ! চিত্তেরই বিচিত্র পরিণাম, অবিষ্ঠা ন| থাকিলে পুরুষ শুদ্ধ এবং চিত্বধর্থের 
দ্বার অপরামৃষ্ট হন, এইরূপে সেই কুশল পুরুষের আত্মুভাবভাবন! নিবৃত্ত হয়। 

টীক!। ২৫। (১) পূর্বে চিত্রের ও পুরুষের ভেদ সম্যক্ প্রতিপাদন করির।৷ অতঃপর 
কৈবল্যপ্রতিপাদনার্থ এই স্থত্রে কৈবল্যভাগীয় চিত্ত নির্দেশ করিতেছেন। 



কৈবল্যপাদ | ২৬।২৭ সুত্র। ২১৪ 

ূর্ধবস্থত্রোক্ত পর, বিশ্স্বরূপ পুরুষকে ধীহাঁরা দর্শন করেন, তাহাদের আত্মভাবভাবনা নিবৃত্ত 
হয়। আত্মবিষয়ক ভাবনাই আত্মভাঁবভাবনা ৷ যাহার চিত্তের পরস্থিত পুরুষের বিষয়ে অজ্ঞ, 
তাহাদের আত্মভাঁবভাবন! নিবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। ধাহাঁর! পুরুষ-সাক্ষাৎকার করিতে পারেন, 
তাহাদেরই উহা! নিবৃত্ত হয়। শান বলেন, “ভিছতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছি্ত্তে সর্বসংশরাঃ | ক্ষীয়ন্তে 
চান্ত কণ্মাণি তশ্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে |” 

২৫। (২) পূর্ববপূর্ব্ব বহুজন্মে সাধিত, বিশেধদর্শনের বীজ থাকিলে, তবে বিশেষদর্শন হয়। 
মোক্ষশীস্তরবিষয়ে রুচি দর্শন করিয়া! তাহা অনুমিত হয়। সেই রুচি বা শ্রদ্ধা-পূরববক, বীর্য ও 
স্বতির দ্বারা সমাধিসাধন করিয়া প্রজ্ঞালাভ হয়। বিবেক-রপ প্রজ্ঞার দ্বারা, পুরুষদর্শন হইলে, 
তখন সাধারণ আত্মভাবকে চিত্ব-কার্ধা বলিয়া ক্ফুট প্রজ্ঞা হয়, আরও জ্ঞান হয় যে, অবিস্া- 
বশত:ই পুরুষের সহিত চিত্ত সংযুক্ত হয়। অতএব তাহাতে আত্মবিষয়ক সমস্ত জিজ্ঞাসা সম্যক্ 
নিবৃত্ত হয়। আত্মভাবের মধ্যে অজ্ঞাত কিছু থাকে না। আমি প্রকৃতকি এবং কি নহে তাহার 
সম্যক্ প্রজ্ঞ। হয়। প্রথমে অবশ্য শ্রতান্ুমান প্রজ্ঞার দ্বারা আত্মভাবভাবন! নিবৃত্ত হয়। পরে 
সাক্ষাৎকারের দ্বার! হয়। 

তদ] বিবেকনিয়ং কৈবল্যপ্রাগ ভারৎ চিত্বম্ ॥২৬॥ 

ভাষ্যম্। তদানীং বদশ্ত চিত্তং বিষয়প্রাগভারম্ অজ্ঞাননিয়মাসীত্তদস্তাহন্যথ। ভবতি, 
কৈবল্যপ্রাগ ভারং বিবেকজজ্ঞাননিয়মিতি ॥ ২৬৪ 

২৬। সেই সময় চিত্ত বিবেকবিষয় ও কৈবল্য-প্রাগভার (১) হয়॥ সু 
ভাষ্যাঞ্চুবাদ--সেই সময়ে (বিশেধদর্শনাবস্থায় ), পুরুষের (সাধকের) বে চিস্ত 

বিষয়াভিমুখ, অজ্ঞানমার্গসধ্ারী ছিল, তাহা অন্যরূপ হয়। (তখন তাহা) কৈবল্যাভিমুখ, 
বিবেকজজ্ঞানমার্গসধারী হয়। 

টীকা। ২৬। (১) বিবেকের দ্বারা আত্মভাবভাঁবনা নিবৃত্ত হইলে সেই অবস্থায় চিত্ত 

বিবেকমার্গে প্রবহণণীল হয়। কৈবল্যই সেই প্রবাহের শেষ সীমা। যেমন কোন খাত ক্রমশ 
নিষন হইয়া বা ঢালু হুইগ্না পরে এক প্রাগ ভার বা উচ্চস্থানে শেষ হইলে, জল সেই খাত দিয়া নিয় 
মার্গে প্রবাহিত হইয়। প্রাগভারে যাইয়৷ শোষিত হইয়া বিলীন হয় সেইরূপ, চিত্তবৃত্তি সেই কালে 
বিবেকরূপ নিমমার্গে প্রবাহিত হুইয়। কৈবল্য প্রাগ ভারে যাইয়া বিলীন হয়। 

জাত তে মত 

তচ্ছিদ্রেযু প্রত্যয়াস্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ ॥ ২৭ ॥ 
ভাব্যম.। প্রত্যয়বিবেকনিমন্ত সত্বপুরুষান্ততাখ্যাতিমাত্রপ্রবাহিণশ্চিততন্ত তচ্ছিন্েযু প্রতায়া- 

স্রাঁণি অন্মীতি বা মমেতি বা জানামীতি বা ন জানামীতি বা। কুত?, জীয়মাণবীজেডাঃ 
ূর্ববসংস্কারেত্য ইতি ॥ ২৭॥ 

২৭। তাহার (বিবেকের) অন্তরালে সংস্কার নকল হইতে অন্ত বুখানগ্রত্যয় সফল 
উঠে সু 



৬৩০ পাঁতঞ্ল দর্শন | 

ভাব্যান্থবাদ্--বিবেকনিম্ন প্রত্যয়ের বা বুদ্ধিসত্বের অর্থাৎ সত্বপুরুষের ভিন্নতাখ্যাতিমাত্র- 
প্রবাহী চিত্তের বিবেক-ছিদ্রে ব বিবেকান্তরীলে অন্য প্রতাব উঠে। যথা__আঁমি বা আমার, 
রা বা জানিতেছি না ইত্যার্দি। কোথা হইতে ?_ ক্ষীরমাণবীজ পূর্ব সংস্কার 

| (১) 

টীকা। ২৭। (১) বিবেকখ্যাতিতে যদিও চিত্ত প্রধানত বিবেকমার্গসঞ্চারী হয়, তথাপি 
সংস্কারের যাবৎ সমাক্ ক্ষয় (প্রীন্তভূমি প্রজ্ঞার নিষ্পত্তির দ্বারা ) না হয়, তাবৎ মাঝে মাঝে অন্য 
প্রত্যয় বা অবিবেকপ্রত্যয় উঠে। বিবেকজ্ঞান হইলে তত্ক্ষণীৎ সর্বসংস্কার ক্ষয় হয় না; কিন্ত 
বিবেকসংস্কারের সঞ্চয় হইতে অবিবেকসংস্কাঁর ক্রমশঃ ক্ষীরমাঁণ হইতে থাকে । তখনও কিছু অবশিষ্ট 
অবিবেকের সংস্কার হইতে অবিবেকপ্রত্যয় মধ্যে মধ্যে উঠে। 

হানমেষাং ক্লেশবছুক্তম্ ॥ ২৮ ॥ 
ভাষ্যম.। যথ। ক্রেশা দগ্ধবীজভাব। ন প্ররোহসমর্থা ভবস্তি, তথ জ্ঞানাগ্রিনা দগ্ধবীজ- 

ভাবঃ পূর্ববসংস্কারো ন প্রত্যয়প্রস্র্ভবতি, জ্ঞানসংস্কারাস্ত চিত্তাধিকারসমাপ্তিমন্থশেরতে ইতি ন 
চিন্ত্ন্তে ॥ ২৮ ॥ 

২৮। ইহাদের ( প্রত্যবান্তরের ) হান ক্লেশহাঁনের স্যার বলিরা উক্ত হইয়াছে ॥ স্থ 
ভাষ্যানুবাদ-_যেমন দগ্ধবীজভাঁব ক্রেশ প্ররোহজননে অসমর্থ হয় অর্থাৎ পুনশ্চ রেশোৎপাদনে 

সমর্থ হয় না; সেইরপ জ্ঞানাগির দ্বার দগ্ধবীজভাবপ্রাপ্ত পূর্বমংস্কার প্রত্যয় প্রসব করে না। জ্ঞান- 
সংস্কার সকল চিত্তের অধিকারসমাপ্তি পধ্যন্ত অপেক্ষ। করে, এজন্য ( অর্থাৎ অধিকারসমান্তিতে তাহার৷ 
আপনারাই নষ্ট হয় বলির ) তাহাদের জন্ত আর চিন্তার আবশ্তক নাই । (১) 

চীকা। ২৮। (১) অবিবেকগ্রত্যয় ও অবিবেকস-স্কার, এই উভয় পদার্থ বিনষ্ট হইলে, 
তবেই বুখানপ্রত্যয় সম্যক্ নিবৃত্ত হয়। চিত্ত বিবেকনিয় হইলে বিবেকের দ্বারা অবিষ্ঠাঁদি দগ্ধবীজবৎ 
হয়। তখন আর অবিবেকসংস্কার সঞ্চিত হইতে পারে না, কারণ অবিবেকের অনুভব হইলেই 
তাহ! বিবেকের দ্বারা অভিভূত হইয়া যায় (২২৬ ভাথ্য দ্রষ্টব্য )। কিন্তু তখনও অনষ্ট পুর্ববসংস্কার 
হইতে অবিবেকপ্রত্যয় উঠে ( আমি, আমার ইত্যাদি )। তাহাকেও নিরোধ করিতে হইলে সেই 
প্রত্যরহেতু পূর্বসংস্কারকে দগ্ধীবীজবৎ করিতে হইবে । জ্ঞানের সংস্কারদ্বারা সেই অবিবেকসংস্কার 
দপ্ধবীজবৎ হয়। প্রান্তভূমি প্রজ্ঞাই সেই জ্ঞান-সংস্কার। 

উদাহরণ যথা £_-মনে কর কোন ঘোগীর বিবেক জ্ঞান হইল। তিনি সেই জ্ঞানাবলম্বন করিয়া 
সমাহিত থাকিতে পাঁরেন। কিন্তু সংস্কারবশে তাহার প্রত্যয় হইল,__-আমি অমুকত্র যাঁইব। 
তিনি তাহা! করিলেন।* তাহাতে আরও অনেক প্রত্যয় হইল। পরে তিনি সমাধানেচ্ছু হইয়া 
মনে করিলেন “এই যাঁওয়ারূপ যে অবিবেকপ্রত্যয তাহা, আর স্মরণ করিব ন/', তাহাতে অবিবেকের 
নৃতন সংস্কার সঞ্চিত হইতে পারিল না। অথব| গমন কালে যদি তিনি ঞ্রবম্থৃতিবলে প্রতিপদক্ষেপে 
বিবেক জ্ঞান ম্মরণ করেন, তাহা হইলে সেই ক্রিয়াতেও বিবেকসংস্কারই (সম্যক নহে) হইবে, 
অবিবেকসংস্কার হইবে না। (বস্তুত যোগীরা এই রূপেই কার্ধ্য করেন। ) 

কিন্ত ইহাতে পূর্ব সংস্কার (যাহা হইতে গমন করার প্রত্যয় উঠিল) ন্ট ভইবে না। তিনি 
যদি মনে কয়েন গমন করা! বুদ্ধিধশ্ম, তাহ! আমি চাই না, এবং এ জ্ঞানের ছার! গমনে বিরাঁগবাঁন্ 
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হন, তবেই আর তাহার ( গ্রবস্থৃতিবলে ) গমনসংকল্প উঠিবে না। অতএব সেই জ্ঞানসংস্কারের দ্বারা 
তাহার গমনহেতু সংস্কার দগ্ধবীজবৎ হইবে । অর্থাৎ, আর কদাপি "গমন করিব এনরূপতাবে সংস্কার 
স্বতঃ প্রত্যয়প্রস্থ হইবে ন|| 

“জরে জানিয়াছি আর জ্ঞাতব্য নাই” ইত্যাদি প্রকার প্রান্তভূমিপ্রজ্জার সংস্কারের ছারা 
অবিবেকদংস্কার সম্যক্ দগ্ধবীজবদ্ভাব প্রাপ্ত হয়। বখন কর্মমবশতঃ নূতন অবিবেকপ্রত্যয় হয় 
না, এবং পূর্ববসংস্কারবশতও নূতন অবিবেকপ্রত্যর হয় না, তখনই প্রত্যয়-উৎপাদের সমস্ত কারণ 
বিনষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে। বুখানের কারণ বিনষ্ট হইলে, বুখানের প্রত্যয়ও উঠিবে না। 
প্রত্যয় চিত্তের বৃত্তি বা ব্যক্ততা। প্রত্যয় সমাক্ নিবৃত্ত হইলে-_পুনরুখাঁনের সম্ভাঁবন। সম্যক ন! 
থাকিলে-_-তথন চিত্ত প্রলীন বা বিনষ্ট হয়। 

তাহাই গুণের অধিকারসমাপ্তি। অতএব জ্ঞানসংস্কার চিত্তের অধিকার সমাপ্ত করায়। 
স্থতরাং, চিত্তের প্রলয়ের জন্য জ্ঞানসংস্কারের সঞ্চয় ব্যতীত অন্য উপায় চিন্তা করিতে হয় না। 
সর্বপ্রকার চিত্তকার্য্যে যদি বিরক্ত হইয়া তাহা নিরোধ করা যাঁয়, তবে চিত্ত নিক্ষিয্ন বা প্রলীন 
হইবে। সাংখ্যৃষ্টিতে চিত্ত তখন অভাবপ্রাপ্ত হয় না, কিন্তু স্বকারণে অব্যক্তভাঁবে থাকে । অতএব 
কোন ভাব পদার্থ নিজেই নিজের অভাবের কারণ হইতে পারে, এরূপ অধুক্ত কল্পনা! সাংখীয় 
দর্শনে করিবার আবগ্তক নাই। সর্ব পদার্থ ই নিমিত্তবশে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। বিদ্যারূপ নিমিত 
অবিদ্যাকে নাশ করে। চিত্তও সেইরূপ বাক্ত অবস্থা হইতে অব্যক্তীবস্থায় যাঁয়, কিন্তু অভাব হয় না। 

প্রসংখ্যানেহপাকুসীদস্ত সব্বথাবিবেকথ্যাতেধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ ॥২৯॥ 
ভাষ্যম্। বদাহ্রং ব্রাহ্মণ: প্রসংখ্যানেহপাকুলীদঃ ততোহপি ন কিঞ্চিৎ প্রার্থয়তে তত্রাপি 

বিরক্তস্ সর্ধবথ| বিবেকখ্যাতিরেব ভব্তীতি সংস্কারবীজঙ্গয়া্মীশ্ত প্রতায়াস্তরাধৎপগ্যন্তে তদাধ্স্ত 
ধর্মমেঘে! নাম সমাধির্ভবতি ॥ ২৯ ॥ 

২৯। প্রসঙ্যানেও বা বিবেকজজ্ঞানেও বিরাগযুক্ত হইলে সর্ধথা বিবেকখ্যাতি হইতে 
ধর্মমেঘ সমাধি হয় ॥ স্থ 

ভাব্যান্ুবাদ-__যখন এই (বিবেকখ্যাতিযুক্ত ) ব্রাহ্মণ প্রসঙ্খানেও (১) অকুসীদ হন 
অর্থাৎ তাহা হইতেও কিছু প্রার্থনা! করেন না, (তখন ) তাহাতেও বিরক্ত যোগীর সর্ব 
বিবেকখ্যাতি হয়। সংস্কারবীজক্ষয়হেতু তাহার আর প্ররত্যয়ান্তর উৎপন্ন হয় না। তখন তীহার 
ধর্মমেঘ নামক সমাধি হয়। 

টীক1। ২৯। (১) বিবেকখ্যাতিজনিত সার্ধজ্যসিদ্ধি এস্থলে প্রসংখ্যান। প্রসংখ্যানেতেও 

যখন ব্রহ্মবিৎ অকুসীদ বা! রাগশূন্ হন, অর্থাৎ বিবেকজসিদ্ধিতেও যখন বিরক্ত হন, তখন যে সর্ব্থ! 
বিবেকথ্যাতি হয়, তাদৃশ সমাঁধিকে ধর্মমমেঘ বা পরমপ্রসংখ্যান ব্লা যায়। তাহ। আত্মদর্শনরূপ 
পরম ধর্ম্নকে সিঞ্চন করে, অর্থাৎ, তস্তাবে চিত্বকে সম্যক অবসিক্ত করে বলিয়। তাঁহার নাম, ধর্মে 
( 'ভান্বতী, দষ্টব্য )| মেঘ যেমন বারিবর্ষণ করে সেই সমাধি সেইরূপ পরম ধর্মকে বর্ষণ করে 
অর্থাৎ বিন! প্রযত্বে তখন কৃতক্ৃত্যত। হয়। তাহাই সাধনের চরম সীমা; তাহাই অবিশ্লব। 
বিবেকথ্যাতি ; তাহ! হইলেই সম্যক্ নিবৃত্তি বা সম্যক নিরোধ সিদ্ধ হয়। রমমেঘ শবের অন্য 
অর্থ হয়। ধর্ম সকলকে বা জ্ঞেয় পদার্থ সকলকে মেহন অর্থাৎ যুগপৎ জ্ঞানারূঢ় করিব! যেন সিঞ্চন 
করে বলিয়া! ইহার নাম ধর্মমেঘ। এই অর্থ ধর্মমমেতের সিদ্ধিসন্ব্বীয়। 



৩৪০২ পাতঞ্জল দর্শন । 

ততঃ র্লেশকর্মনিরত্তিঃ ॥ ৩৭ ॥ 
ভাব্যম্। তল্লাভাদবিভ্াদয়ঃ ক্লেশাঃ সমূলকাঁষং কধিতা৷ ভবস্তি, কুশলাহকুশলাশ্চ কর্্মাশনাঃ 

সমূলঘাতং হতা৷ ভবস্তি। ক্লেশকর্্মনিবৃতৌ ভীবন্নে বিদ্বান্ বিমুক্তো তবতি, কন্মাঁৎ, যম্মাদ্ বিপর্ধ্যয়ো 
ভবন্ত কারণং, ন হি ক্ষীণবিপধ্যয়ঃ কশ্চিৎ কেনচিৎ কচিজ্জাতো দৃশ্ঠত ইতি ॥ ৩০ ॥ 

€০। তাহা হইতে ক্লেশের ও কর্মের নিবৃত্তি হয় ॥ স্থ 
ভাব্যানুবাদ-_তাহার লাভ হইতে অবিদ্ভা্দি ক্লেশ সকল মূলের ( সংস্কারের ) সহিত নষ্ট 

হয়, পুণ্য ও অপুণ্য কর্্াশয় সকল সমূলে হত হয়। ক্রেশকর্শের নিবৃত্তি হইলে বিদ্বান্ জীবিত 
থাকিয়াও বিমুক্ত হন। কেনন! বিপধ্যয়ই জন্মের কারণ, ক্ষীণবিপর্ধ্যয় কোন ব্যক্তিকে কেহ কোথাও 
জন্মাইতে দেখে নাই। (১) 

টাকা। ৩০। (১) ধর্দমমেঘের দ্বারা ক্লেশকর্মননিবৃ্তি হইলে তাদৃশ পুরুষকে জীবনুক্ত বলা যায়। 
শতিও বলেন "জীবন্নেৰ বিদ্বান্ মুক্কো৷ ভবতি।” তাঁদৃশ কুশল যোগী পূর্ববসংস্কারবশে কোন কার্ধ্য 
করেন না। এমন কি পূর্ববসংস্কারবশে শরীর ধারণও করেন না। তিনি কোন কাধ্য করিলে 
নির্মাণচিত্তের দ্বারা করেন। নিম্মাণচিত্তের কাঁধ্য যে বন্ধের কারণ নহে, তাহা পূর্বে বল! হইয়াছে । 
জীবন্মুক্ত যোগী শরীর রাঁখিলে ইচ্ছাপূর্ববক ব! নির্্মাণচিত্তের দ্বারাই রাখেন। 

বিবেকথ্যাতি হইয়াছে, কিন্তু সম্যক্ নিরোধের নিষ্পত্তি হয় নাই, এরূপ সাধকদেরও জীবম্ুক্ত 
ব্লা! যায়। কাহার! সংস্কারলেশ হইতে শরীর ধারণ করেন। তাহার! নূতন কর্ম ত্যাগ করিয়া 
কেব্ল সংস্কারের শেষ প্রতীক্ষা করেন। তখন ন্নেহহীন দীপের ন্যায় তাহাদের সংস্কারের নিবৃত্তি 
হইয়। কৈবল্য হয়। 

মুক্তি অর্থে হঃখ-মুক্তি। যিনি ইচ্ছাম।ত্রেই বুদ্ধি হইতে বিষুক্ত হইতে পারেন, তাহাকে যে 
বু্ধিস্থ ছুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না তাহা বল! বাহুল্য । আর ছুঃখাধার সংসারও তাহা হইতে নিবৃত্ত 
হয় ; কারণ অবিবেকই সংসারের কারণ। বিবেকখ্যাতিযুক্ত পুরুষের জন্ম অসম্ভব। যত প্রাণী 
জন্মাইয়াছে, সবই বিপধ্যন্ত। বিপর্ধ্যরশূন্ঠ প্রাণীকে কেহ কখনও জন্মাইতে দেখে নাই। 

সাংখ্যযোগের জীবন্মুক্ত পুরুষ ঈদৃশ সর্ববোচ্চসাধনসম্পন্ন । অধুনাকালের জীবনুক্ত প্রাণভয়ে 
দৌড়িয়া পলায়, পীড়। হইলে ( অনাসক্ত ভাবে ) হায় হায় করে, ক্ষুধা পাইলে অন্ধকার দেখে 
( অবশ্ত শরীরের অনুরোধে ), ইত্যাদি। কেবল পড়িয়৷ শুনিয়৷ 'অহং ব্রহ্ধাম্মিঠ জাঁনিলেই এইরূপ 
জীবনুক্ত হওয়। যাঁ়। তাহাদের যুক্তি এই--শরীরের ধর্ম শরীর করিতেছে আত্মার তাহাতে কি 
ক্ষতি? কিন্তু পশ্বাদির সহিত তাহাদের প্রভেদ কি তাহা বুঝাঁও হুফর। কারণ পর্বাদিরও আত্মা 
নির্ধিকার, আর তাহাদেরও শরীরের ধর্ম শরীর করিতেছে । 

্রহ্লৌকে ও অবীচিতে যেরপ প্রভেদ, প্রাচীন ও আধুনিক জীবন্ুক্তে সেইরূপ প্রতেদ। শ্রুতিও 
বলেন, “আনন্দং ব্রহ্মণে! বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন' “আত্মানং চেঘিজানীয়াদয়মন্্রীতি পূরুষঃ। 
কিমর্থং কন্ত কামায় শরীরম্নুসঞ্জরেৎ।” যিনি গুরুতম গীড়ার দ্বারাও অপুমার বিলিত হন না, 
তিনিই দুঃখমুক্ত । জীবিত অবস্থার কোন পুরুষ সেইরূপ হইলে তাঁহাকেই জীবনুক্ত বল! যাঁয়। 
ইহাই সাংখ্যযৌগের মত। ! 



কৈবল্যপাদ । ৩১1৩২ সুত্র। ৩০৩ 

তদ! সর্বাবরণমলাপেতত্য জ্ঞানভ্যানস্ত্যাজ, জেয়মন্পমূ্ ॥ ৩১ ॥ 
ভাবষাম্। সর্বেঃ ক্লেশকন্দমাবরণৈঃ বিমুক্তন্ত জ্ঞানন্তানস্তাং ভবতি, আবরকেণ তমসাহভি- 

ভূতমাকৃতম্ ( অনন্তং ) জানসত্বং কচিদেব রজসা প্রবর্তিতমুদঘাটিতং গ্রহ্ণসমর্থং ভবতি, তত্র'ধদা 
স্ব্বরাবরণমলৈরপগতমলং ভবতি তদা তবত্যন্তানন্তাং জ্ঞানন্তানন্তাজ. জ্ঞেরমন্নং সম্পগ্ধতে, যথা 
আকাশে খগ্ভোতঃ।  যত্রেদমুক্তম্ “অন্ধ! মণিমবিধ্যৎ তমনহুলিরাব+। অগ্রীবস্তং 
প্রত্যমুঞ্চ তমজিহ্বোইভ্যপুঞ্জয়দ্” ইতি ॥ ৩১ ॥ 

৩১। তখন সমন্ড আবরণমলশূন্ট জ্ঞানের আনস্তাহেতু জ্ঞেয় অল্প হয় ॥ সু 
ভাষ্য নুবাদ-_সমন্ড ক্লেশ ও কর্মাবরণ হইতে বিমুক্ত জ্ঞানের আনন্তা হয়। আবরক তমের 

দ্বার অভিভূত হইয়! (অনন্ত) জ্ঞানসভব আবৃত হয়। (তাহা) কোথাও কোথাও রজোগুণের 
দ্বার! প্রবপ্তিত বা উদঘাটিত হইয় গ্রহণসমর্থ হয়। যখন সমস্ত আবর্ণমল হইতে চিত্তসন্ত্র নি্দল 
হয়, তখন জ্ঞানের আনন্ত্য হয়। জ্ঞানের আনন্তযহেতু জ্ঞের় অল্পত। প্রান্ত হয়, বেমন আকাশে 
থগ্োত (১)। ( ক্লেশমূল উচ্ছিন্ন হওয়াতে কেন পুনশ্চ জন্ম হয় না) তথ্বিষয়ে উক্ত হইয়াছে যে 
“অন্ধ মণিসকল সচ্ছিদ্র করিয়াছে, অনন্ুলি তাহা গ্রথিত করিয়াছে, অগ্রীব তাহা গলে ধারণ 
করিয়াছে, মার অজিহব তাঁহাকে প্রশংসা করিয়াছে ।” (২) 

টাক1। ৩১। (১) জ্ঞানের বা চিত্তরূপে পরিণত সত্বগুণের আবরণ রজ ও তম। অস্থিরতা 
ও জড়ত৷ জ্ঞানকে সম্যক্ বিকশিত হইতে দেন না। শরীরেন্দিয়ের সংকীর্ণ অভিমান হইতে জ্ঞান- 
শক্তির জড়ত! হয় এবং তাহাদের চাঞ্চল্যের দ্বার অস্থিরত| হয়। তজ্জন্ঠ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞেয়বিষয়ে 
জ্ঞানশক্তি প্রয়োগ কর! যায় না। সম্যক্স্থির ও সংকীর্ণতাশৃন্ত হইলে জ্ঞানের সীমা অপগত হয়, 
( কারণ, উহারাই জ্ঞানশক্তির সীমাকারী হেতু )। জ্ঞানশক্তি অসীম হইলে জ্ঞের অল্প হয়, যেমন 
অনন্ত আকাশে ক্ষুদ্র খগ্ঠোত। লৌকিক জ্ঞান এই দৃষ্টান্তের বিরুদ্ধ। তাহাতে খগ্োতটুকু জ্ঞান 
আর অনন্ত আকাশ জ্ঞেয়। ধর্মমেঘ সমাধিতে এইরূপে অনন্ত। জ্ঞানশক্তি হয়। 

৩১। (২) অন্ধের মণিকে বেধন, অনন্কুলির গ্রথন, অগ্রীবের তাহ! গলে ধারণ, আর অজিহ্বের 
তাঁহাকে প্রশংসন এই সব যেরূপ অলীক, সেইরপ ধর্মমেঘের দ্বার! সমূলে ক্লেশকর্মমনিবৃত্তি হইলে 
পুরুষের পুনঃ সংসরণও অলীক। 'অলীকত্ববিষয়েই এই শ্রুতির অর্থ এখানে প্রযোজ্য ( তৈত্তিরীয় 
আরণ্যকে ইহা আছে )। 

বিজ্ঞানভিক্ষু ইহ! বৌদ্ধের উপহাসরূপে ব্যাখ্য। করিয়৷ ব্যাখ্যানকৌশল দেখাইপ্নাছেন মাত্র। 
কিন্তু বস্তুত তাহার ব্যাখ্যা শ্রদ্ধেয় নহে। বৌদ্ধেরাও অনন্তজ্ঞান স্বীকার করেন। 

ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তিগু ণানাম্ ॥ ৩২ ॥ 
ভাষ্যম্। তস্য ধর্ম্মমেঘস্যোদয়াৎ কৃতার্থানাং গুণানাং পরিণামক্রমঃ পরিসমাপ্যতে, ন ছি 

কৃতভোগাপবর্গাঃ পরিসমাগুক্রমাঃ ক্ষণমপ্যবস্থাতুমুৎসহস্তে ॥ ৩২ ॥ 
৩২। তাহা ( ধর্মমেঘ ) হইতে কৃতার্থ গুণ সকলের পরিণামের ক্রম সমাপ্ত হয় ॥ নু 
ভাষ্যান্থবাদ--সেই ধর্মমেঘের উদয়ে ক্কৃতার্থ গুণ সকলের পরিণামক্রম পরিসমাপ্ত হয়। 

চরিত-ভোগাপবর্গ ও পরিসমাপ্তত্রম হইলে ( গুণবৃত্তি সকল ) ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারে না 
( অর্থাৎ প্রলীন হন্ব)। (১) | 



৩০৪ পাতঞ্জল দর্শন । 

টীক1। ৩২। (১) ধর্শমেঘ সমাধির ফল-_ক্লেশকর্মনিবৃত্তি, জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ এবং গুণের 
অধিকারের ব৷ পরিণামক্রমের সমাণ্তি। তাহাতে গুণ সকল কৃতার্থ (কৃত বা নিষ্পার্দিত ভোগাপবর্গ- 
রূপ অর্থ যাহাদের দারা, এরূপ ) হয়। কর্শফলভোঁগে সম্যক বিরাগ হওয়াতে ভোগ নিম্পাঁদিত 
হয়। আর, পরমগতি পুরুষতত্বের অবধারণ হওয়াতে অপবর্গও নিষ্পার্দিত হয়। চিত্তের দ্বার! 
যাহ! প্রাপ্তব্য তাহা পাইলে সম্যক ফলপ্রাপ্তি ঝা অপবর্গ হয়। অতএব সেই কৃতার্থ পুরুষের 
বদ্ধযাদিরপে পরিণত গুণ সকল কৃতার্থ হয়। কৃতার্থ হইলে তাহাদের পরিণামক্রম শেষ হয়। 
কারণ, পরিণাঁমক্রমই ভোগ ও অপবর্গের স্বর্ূপ। ভোগাপবর্গ ন| থাকিলে গুণবিকার বুদ্ধ্যাদিও 
তৎক্ষণাৎ বিলীন হর। শ্ৃত্রস্থ “গুণানাং” শব্দের অর্থ সেই বিবেকীর গুণ-বিকারসকলের ব| 
বুদ্যাদির। পরিণামমাত্রের সমাপ্তি হয় না, কারণ তাহ! নিত্য। কাধ্য ও কারণাত্মক গুণ, 
অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি ব্যতীত অন্ত সব প্রাকৃতি ও বিকৃতিই এস্কলে গুণ। 

০ এ লজহেকেল 

ভাষ্যম্। অথ কোহয়ং ক্রমো নামেতি,_ 

ক্ষণপ্রতিষে।গী পরিণামাপরাস্তনিগ্রণহঃ ক্রম? ॥ ৩৩ ॥ 
কষণানন্তর্্যাত্মা পরিণামস্যাপরাস্তেন অবসানেন গৃহাতে ক্রমঃ, ন হৃননুভৃতক্রমক্ষণা নবস্য পুরাণতা 

বন্তস্যান্তে তবতি, নিত্যেযুচ ক্রমে! দৃষটট দ্বয়ী চে়ং নিত্যতা কৃটস্থনিত্যতা৷ পরিণামি-নিত্যত। ৮, তত্র 
কুটস্থনিত্যতা পুরুষন্ত, পরিণামিনিত্যতা গুণানাং, যশ্মিন্ পরিণম্যমানে তত্বং ন বিহন্ধতে তন্নিত্যং, 
উভয়স্য চ তত্বাংনভিথাতান্গিত্যত্বং, তত্র গুণধর্শেষু বুদ্ধাদিযু পরিণামাপরাস্তনিগ্রাহঃ ক্রমো 
লব্ধপরধ্যবসানঃ, নিত্যেযু ধর্িযু গুণেধু অলনূপধ্যবসানঃ, কৃটস্নিত্যেযু স্বরূপমাত্রপ্রতিষ্ঠেযু মুক্ত- 
পুরুষেযু স্বরূপাইস্তিত! ক্রমেণৈবাইনুভূয়ত ইতি তত্রাপ্যলব্ধপধ্যবসান:, শব্দপৃষ্টেনাস্তি-ক্রিয়ামুপাদায় 
কল্পিত ইতি। 

অথান্ত সংসারন্ত স্থিত্যা গত্যা চ গুণেষু বর্তনানন্তান্তি ক্রমসমাপ্ডির্নবেতি, অবচনীরমেতত, কথম্, 
অস্তি প্রশ্ন একান্তবচনীয়ঃ, সর্ব! জাতে। মরিষ্যাতি ও ভো ইতি। অথ সর্ববো মৃত! জনিষ্যতে ইতি, 
বিভজ্যবচনীয়মেতৎ, প্রত্যুদিতখ্যাতিঃ ক্ষীণতৃষ্ণঃ কুশলো ন জনিষ্যতে ইতরস্ত্ব জনিষ্যতে। তথ৷ 
মনুষ্যজাতিঃ শ্রেরসী ন বা শ্রেরসীত্যেবং পরিপুষ্টে বিভজ্যবচনীয়: প্রশ্নঃ, পশূন্দিশ্য শ্রেরসী, দেবানৃধীং- 
শ্চাধিকৃত্য নেতি। অরস্তববচনীয়ঃ প্রশ্নঃ _সংসারোহ্য়মন্তবান্ অথানস্ত ইতি। কুশলস্তান্তি সংসার- 
ক্রমসমাপ্তিনেতরন্তেতি, অন্যতরাবধারণেহদোধং তন্মাদ্ ব্যাকরণীয় এবায়ং প্রশ্ন ইতি ॥ ৩৩ ॥ 

ভাষ্যান্ুবাদ__এই পরিণাম ক্রম কি? 
৩৩। যাহা ক্ষণের প্রতিযোগী ( ১) ও পরিণামাবসান পধ্যস্ত গ্রাহ তাহাই ক্রম ॥ নথ 
ক্রম অবির্ল ক্ষণপ্রবাহম্বরূপ, তা! পরিণামের অপরাস্তের দ্বারা অর্থাৎ অবসানের দ্বারা গৃহীত 

( অনুমিত) হয়। নব বস্ত্বের অস্তে যে পুরাণতা হয়, তাহ! অনমুভূতক্ষণত্রম (২) হইলে 
হয় না। নিত্য পদার্থেরও এই পরিণামক্রম দেখ! যায়। এই নিত্যতা দ্বিবিধা-_ কৃটস্থ-নিত্যতা৷ 'ও 
পরিণীমি-নিত্যতা। তন্মধ্যে পুরুষের কৃটস্থ-নিত্যতা, গুণসকলের পরিণামি-নিত্যতা। পরিণম্য- 
মান হইলে যাহার তত্বের ঝ৷ স্বরূপের বিনাশ হয় না, তাহাই নিত্য (৩)। ( গুণ ও পুরুষ ) উভয়েরই 
তত্ব বিপধ্যস্ত হয় ন। বলিয়া উভয়ে নিত্য। কিন্তু গুণের ধর্ম্ম যে বৃদ্যাদি তাহাতে পরিণামাবসান- 
নিগ্রাহ ক্রম পধ্যবসান লাভ করে। নিত্যধর্মিরূপ গুণ-সকলে ক্রম পর্যবসান লাভ করে না। 



কৈবল্যপাদ। ৩৩ হুত্র। ৩০৫ 

কুটস্থনিত্য শ্বরপমাত্রপ্রতিষঠ, মুক্তপুরুষসকলের স্বরপান্তিতাও ক্রমের দ্বারাই অনুভূত হয়, এই হেতু 
সেখানেও তাহা অলবপর্ধ্যবসান। সেই ক্রম তাহাতে শবপৃষ্ঠ বা শব্ধানুসারী বিকল্পের দ্বারা 'অস্তি 
ক্রিয়া ( “আছে, ছিল, থাকিবে”, এইরূপ ) গ্রহণ করিয়া বিকল্লিত হয়। 

স্থটি ও প্রলয়ের প্রবাহ্রূপে গুণপকলে বর্তমান যে এই সংসার, তাহার পরিণামক্রমসমান্তি 
হয় কিন! এই প্রশ্ন অবচনীয়। কেন ?--( একরপ ) প্রশ্ন আছে যাহা একান্তবচনীয় (যেমন) 
সমস্ত জাত প্রাণী কি মরিবে ?--“হী” (ইহা উক্ত প্রশ্নের উত্তর হইতে পারে )। (কিন্তু ) সমস্ত মত 
ব্যক্তি কি জন্মাইবে? ( এবপ প্রশ্ন ) বিভাগ করিয়া! বচনীন্ব ; (যথা) প্রত্যুদিতখ্যাতি, ক্ষীণতৃষ্ণ, 
কুশল পুরুষ জন্মাইবেন ন1 7 অপরে জন্মাইবে। সেইরূপ মন্ুষ্যজাতি কি শ্রেয়পী? এরপ প্রশ্ন 
কৰিলে তাহ! বিভজ্য-বচনীয়, ( বথ! ) পশুদের অপেক্ষা শ্রেয়, কিন্ত দেবতা ও খাষি অপেক্ষ! নহে। 
এই সংস্থতি ( সর্ববপুরুষের সংসার) অন্তবতী কি অনন্তা? ইহা অবচনীয় প্রশ্ন, সুতরাং ইহা 
বিভাগ করিয়া বচনীয়, যথা__কুশলের এই সংসাঁরক্রমসমান্তি হয়, কিন্ত অপরের হয় না। অতএব 
এ স্থলে ছুইটা উত্তরের একটার অবধারণে দোষ হর ন! বলিয়া ( “অন্যতরাঁবধারণে দোষঃ এই পাঠেও 
ফলে এরূপ অর্থ) এইরূপ প্রশ্ন ব্যাকিরণীয় ইতি । (৪) 

টাক । ৩৩। (১) ক্ষণের প্রতিযোগী বা সংপ্রতিপক্ষ । যেমন ঘটাভাবের প্রতিযোগী 
সত্ঘট, তেমনি ক্ষণরূপ কালাঁবকাঁশের নিরূপক সংপদার্থ ই ক্ষণপ্রতিযোগী অর্থাৎ ক্ষণব্যাপিয়া যে ধর্ম 
উদ্দিত হয় তাহাই ক্ষণপ্রতিযোগী ৷ ক্ষণপ্রতিযোগী বস্তর আনন্ত্যই বা অবিরলতাই ক্রম। সেই 
ক্রমসকল পরিণামের অবসানের বা৷ শেষের দারা গৃহীত হয়। ধর্মমপরিণামক্রমের প্রবৃত্তির আদি নাই । 
কিন্তু যোগের দ্বারা বুদ্ধিবিলয় হইলে সেই বুদ্ধিধর্ম্ের পরিণীমক্রম সমাপ্ত হয়, কিন্ত রজোঁমাত্রের 
ক্রিয়-স্বভাবের হয় না। উপদর্শনরূপ হেতু শেষ হইলে বৃদ্ধযাদি থাকে না । 

৩৩। (২) এই ক্রম ক্ষণীবচ্ছিন্ন বলিয়া অলক্ষ্য হইলেও স্থুল পরিণাম দেখিয়া! পরে তাহ! লৌকিক 
দৃষ্টিতে অনুমিত হয়। যোগপ্রজ্ঞায় তাহ! সাক্ষারকৃত হয়। শুদ্ধ কালাংশ-ক্ষণের ক্রম নাই 
কাঁরণ তাহা অবস্ত এবং একাধিক বলিয়া কল্পনীয় নহে। ধর্মের অন্তত্ব বা পরিণাম দেখিয়াই 
ূর্ধবক্ষণ ও পরক্ষণ এইরূপ ভেদ্র নিৰপণ কর! হর। ন্গুতরাং ক্রম পরিণামেরই হয়, কালাংশ ক্ষণের 
নহে। ক্ষণের ক্রম বলিলে ক্ষণব্যাগী পরিণামের ক্রমই বুঝাঁয়, তাহাই হুক্মরতম পরিণীমক্রম। 

অনন্থুভূততক্রমক্ষণা পুরাণত1অনন্থভূত বা! অপ্রাপ্ত £ যে ক্ষণ সকল পরিণামক্রম অনুভব করে 
নাই তাদৃশ ক্ষণযুক্তা পুরাণতা কখনও হয় না। পুরাণতা সর্বদাই অন্ভূতক্রদক্ষণাই হয়। অর্থাৎ 
ক্ষণিক পরিণীমক্রম অনুসাঁরেই অন্তিম পুরাঁণত1 হয়। 

৩৩। (৩) পরিণম্যমান হইলেও যাহার তত্বের নাশ হয় না তাহার নাম নিত্যপদার্থ। গুণ 
ও পুরুষের তত্বের নাশ হয় না৷ বলিয়! উভয়ই নিত্য। কিন্তু গুণত্রয় পরিণাঁমিনিত্য, আর পুক্রুষ 
কুটস্থনিত্য । পরিণম্যমান হইলেও গুণ 'গুণই থাকে, গুণস্বরূপ তাহার তত্ব কখনও নষ্ট হয় না; 
অতএব গুণত্রয় পরিণামিনিত্য । আর পুরুষ অবিকারী বলিয়! কৃটন্থ নিত্য । স্বরূপত পুরুষ অবিকারী, 
কিন্ত আমর! বলি মুক্তপুরুষ অনন্তকাল থাঁকিবেন। ইহাতে কাঁলাতীত পদার্থে কাল আরোপ করিয়া 
চিন্ত। কর! হয়। অর্থাৎ আমরা পরিণাম আরোপ করা ব্যতীত চিন্তা করিতে পারি না। সুতরাং 
আমরা যে বলি মুক্ত, স্বরূপপ্রতিষ্ঠ পুরুষ অনন্তকাল থাকিবেন, তাহা বস্তত ক্ষণে ক্ষণে তাহার 
অস্তিত্ব থাকিবে এইরূপ পরিণাম কল্পনা! করিয়! বলি। যাহার পরিণাম এইরূপ কেবল সতাবিষয়ক 
( ছিল”, “আছে”, 'থাঁকিবে” এরূপ বিকল্পমাত্র কিন্ত প্রকৃত বিক্রিয়াহীন ) তাহাই কৃটস্থ নিত্য। 

গুণত্রয় পরিণামিনিত্য, সুতরাং তাহাদের পরিণম্যমানতার অবসান হয় না। কিন্তু গুণধর্থ- 
স্বরূপ বুদধ্যাদিতে পরিণামক্রমের সমাপ্তি হয়। বুদ্ধযাঁদিরা পুরুযার্থরপ নিমিতে উৎপগ্তমান হইয়া 

৯ 



৩০৬ পাতঞ্জল দর্শন। 

স্বকারণের ( গুণের ) পরিপামস্বভাবের জন্ত পরিম্যমান হইতে থাকে। পুরক্রষোপদৃ্ই কিয়ৎপরিমাণ 
সংকীর্গতার দ্বারা সান্ত অথবা! অসংকীর্ণতার দ্বারা অনন্ত বা বাঁধাহীন (কারণ বৃদ্ধ্যাদি সাস্তও হয় 
অনন্তও হয় ) গুণবিক্রিয়াই বুদ্ধির ন্বরূপ। পুরুষের দ্বার! দৃষ্ট ন হইলে বুদধ্যাদির! স্বরূপ হারাইয়৷ 
স্বকারণে বিলীন হয়। গুগত্রয়ের স্বাভাবিক পরিণাম তখন অন্ত সব পুরুষের নিকটে ব্যবসার ও 
বাবসেয়রূপে থাকে, তাহা ব্যবসায়ত্বের অভাবে কৃতার্থ পুরুষের ভোগ্যতাপন্ন হয় না। অক্ৃতার্থ 
অন্ত পুরুষের নিকট তাহা দৃশ্ত হয়। 

জ্ঞাতার পরিণাম কেবল সত্তাবিষয়ক পরিণাঁম-কল্পনা, অন্তবিষয্ক পরিণাম তাহাতে কল্িত করা 
নিষিদ্ধ হয়। কুটস্থ পদার্থে সমস্ত বিকার নিষেধ করিতে হয়। কিন্তু তাহীকে আছে বলিতে হয়। 
"অন্তীতি ব্রবতোহগ্তাত্র কথন্তদুপলভ্যতে”। অতএব “ইদানীং আছেন, পরে থাকিবেন” এইরূপ 
পরিণামকল্পন ব্যতীত আমরা শবের দ্বার! তদ্বিষয়ে কিছু প্রকাশ করিতে পারি না। এই বৈকল্পিক 
পরিণাম অনুসারে পুরুষসন্বন্ধে বাক্যপ্রয়োগ করিতে হয় বলিয়া পুরুষ প্রাগুক্ত নিত্যবস্তর লক্ষণে 
পড়েন। 

৩৩। (৪) প্রশ্ন সকল দ্বিবিধ, একাস্ত-বচনীয় ও অবচনীয়, যে বিষয় একনিষ্ঠ, তদিষয়ক প্রশ্ন 
একান্তবচনীয় হইতে পারে ; কারণ তাহার একান্তপক্ষের উত্তর দেওয়! যাইতে পারে। ভাষ্য উহা 
উদ্দাহত হুইগাছে। আর যে বিষয় এবনিষ্ঠ নহে ( একাধিক প্রকার হয়), তত্বিষয়ক প্রশ্ন একাস্ত- 
বচনীয় হইতে পারে না! । আর, একজন ভাত খায় নাই, তাঁহাকে যদি প্রশ্ন কর! যায়, "তুমি কোন্ 
চালের ভাত খাইয়াছ, তবে তাহা ব্যাকরণীয় প্রশ্ন হইবে। তুত্তরে বলিতে হইবে “আমি ভাতিই 
থাই নাই সুতরাং কোন্ চালের ভাত খাইয়াছি, তাহা প্রশ্ন হইতে পারে ন|।, 

ব্যাকরণীয় প্রশ্ন অর্থাৎ যে প্রশ্ন ব্যাখ্যা করিয়৷ স্পষ্ট করিতে হয়। তাদৃশ প্রশ্নের একাধিক উত্তর 
থাকিলে তাত! বিতজ্য-বচনীয় হয়। যেমন, “যাহারা মরিয়াছে তাহারা জন্মাইবে কি না।” ইহার 
ছুই উত্তর হয়, অতএব ইহা! বিভজ্য-বচনীয়। অর্থাৎ, এই প্রশ্নকে বিভাগ করিয়! উত্তর দিতে হয়। 
এই সংসার ঝ৷ প্রাণীদের জন্মমৃত্যুপ্রবাহ শেষ হইবে কি ন| ইহা বিভজ্য-বচনীর প্রশ্ন । কারণ, ইহার 
ছুই উত্তর-_কুশলদের সংসার সমাপ্ত হইবে, অকুশলদের হইবে ন|। যদি প্রশ্ন হয়, সমস্ত জীব কুশল 
হইবে কি ন| তবে ইহারও এরূপ উত্তর--ধিনি বিষয়ে ,বিরক্ত ভইবেন এবং বিবেকজ্ঞান সাঁধন 
করিবেন তিনিই কুশল হইবেন, অন্যে নহে। “পৃথিবীর সমস্ত লোক গৌরবর্ণ হইবে কি না” ইহার 
উত্তর যেমন অনিশ্চিত এবং কেবলমাত্র ইহাই বক্তব্য যে “গৌরবর্ণের কারণ ঘটিলে তবে হইবে, 
উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরও তন্রপ। যে সমস্ত লোক অসংখ্য পদার্থ সম্যক্ ধারণ! করিতে ন! পারিয়। 
মনে করে সকলেই মুক্ত হইয়া গেলে বিশ্ব জীবশুন্য হইয়া যাইবে, এবং সেই আশঙ্কায় নানাপ্রকার 
কাল্পনিকমতে বিশ্বাস করাকে শ্রেয় মনে করে তাহাদের ইহা দ্রষ্টব্য । 

জ্ঞানসাধন ও বৈরাগ্য পুরুষেচ্ছার উপর নির্ভর করে। সমস্ত জীব সেইরূপ ইচ্ছা করিবে কি না, 
তাহা অনিশ্চিত। ছুই চারিজন লোবকে র্লীব দেখিয়৷ যদি কেহ আশঙ্কা করে যে, ইহার! যে 
কারণে ব্ীব হইয়াছে সেই কারণে পৃথিবীর সমস্ত প্রজা ব্লীব হইতে পারে ও তাহাতে পৃথিবী 
গ্রজাশুন্ট হইবে, তাহার শঙ্ক। যেরূপ, বিশ্ব সংসারিপুরুষশূন্ঠ হইবে এরপ শঙ্কাও তদ্রপ। শান 
বলিয়াছেন, “অতএব হি বিদ্বৎস মুচ্যমানেষু সর্বদ]। ব্রহ্ধীগুজীবলোকানামনত্তত্বাদশূন্তত৷ ॥” প্রতি 
মুহূর্তে অসংখ্য পুরুষ মুক্ত হইলেও কখন বন্ধ পুরুষের' অভাব হুইবে না। বস্ততও অনন্ত জীব- 
নিবাস লোকসমূহে অসংখ্য পুরুত প্রতিমুহূর্তে মুক্ত হইতেছেন। 

অসংখ্য পদার্থের অস্কতত্ব এইরূপ- অসংখ্য +অসংখ্য-অসংখ্য। অসংখ্য--অসংখ্য-অসংখা | 
অসংখ্য « অসংখ্য-অসংখ্য। অসংখ্য +অসংখ্য_অসংখ্য। 



কৈবল্যপাদ। ৩৪ সুঁজ। ৬০4 

কারণ অসংখ্যের অধিক বা কম নাই। অতএব বিশ্ব সংসারিপুরুষ-শৃন্ঠ হইবার শঙ্কায় ধাহারা 
পুনরাবৃত্তিহীন মোক্ষ স্বীকার করিতে সাহসী হন না, তীহারা আশ্বস্ত হউন। “পুর্ন্ড পুর্ণমাদায় 
পুর্ণমেবাবশিষ্যতে 1” 

ভাব্যম্। গুণাধিকাঁরক্রমসমাপ্তো কৈবল্যমুক্তং তৎ স্বরূপমবধাধ্যতে-_ 

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবং কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা 
বা চিতিশক্তিরিতি ॥ ৩৪ ॥ 

কতভোগাপবর্গীণাং পুরুতার্থশূন্তানাং ষঃ প্রতিপ্রসবঃ কাধ্যকারণাত্মনাং গুণাঁনাং তৎ কৈবল্যং, 
স্বরূপ প্রতিষ্ঠা পুনবুদ্ধিসত্বানভিসম্বন্ধাৎ পুরুষস্ত + চিতিশক্তিরেব কেবলা, তন্তাঃ সদা তখৈবাব- 
স্থানং কৈবল্যমিতি ॥ ৩৪ ॥ 

ইতি শ্রীপাতঞ্জলে যোগশাস্ত্ে সাংখ্যপ্রবচনে বৈয়াসিকে কৈবল্যপাদশ্চতুর্থঃ। 

ভাষ্যাশ্ুবাদ-_গুণসকলের অধিকারসমাপ্তিতে কৈবল্য হয় বলা হইয়াছে, তাহার (কৈবলোর ) 
স্বরূপ অবধারিত হইতেছে__ 

৩৪। কৈবল্য পুরুষার্থশৃন্ঠ গুণসকলের প্রলয়, অথবা স্বরূপপ্রতিষ্ঠা চিতিশক্তি ॥ স্থ 
আচরিত-ভোগাপবর্গ, পুরুযারথশন্ঠ, কাধ্যকারণাত্মক (১) গুণসকলের যে প্রতিপ্রসব ব! প্রলয় 

তাহাই কৈবল্য। অথবা স্বরূপপ্রতিষ্ঠা যে চিতিশক্তি অর্থাৎ পুনরায় পুরুষের বুদ্ধিসত্াতিসমন্বশনতত্ব- 
হেতু চিতিশক্তি কেবল| হইলে, তাহার সদাকাল সেইরূপে অবস্থানই কৈবল্য। 

ইতি শ্রীপাতঞ্জল-যোগশান্তীয় বৈয়াসিক সাংখ্যপ্রবচনের কৈবল্যপাদের অনুবাদ সমাণ্ত। 
] যোগভাধ্যানবাদ সমাপ্ত। 

টীকা। ৩৪। (১) কাধ্যকারণীজ্বক গু৭-লিজশরীররূপে পরিণত যে মহদাদি প্রক্কতি 
ও বিকৃতি। যোগের দার! ম্বকীয় গ্রহণেরই প্রতিপ্রসব হয়, গ্রাহা বস্তর হয় না। গুণাত্মক গ্রহণের 
পরিণীমক্রমের সমান্তিরূপ প্রতিপ্রসব বা প্রলয়ই পুরুষের কৈবল্য। 

চিতিশক্তির দিক্ হইতে বলিলে__-কৈবল্য, স্বরূপপ্রতিষ্।৷ চিতিশক্তির নিঃসঙ্গতা । অর্থাৎ কেবল 
চিতিশক্তি থাকা বা বুদ্ধির সহিত সন্বন্ধশূন্য হওয়া । 

প্রতিপ্রসব বা প্রলয় অর্থে পুনরুৎপত্তিহীন লয়। বুদ্ধি প্রলীন হইলে সদাই পুরুষ কেবঙল্গী 
থাকেন, তাহাই কৈবল্য। 

ইতি শ্রীমদ্-হরিহরানিন্দ-আরণ্যকৃত যোগভাম্বের ভাঁষা টীকা সমাপ্ত। 
পিট 

চতুর্থপাদ সনাপগ্ড। 

যোগদর্শন সম্প্ত। 



০ম্াাগকর্পেল্র ওতপ্রন্ম স্পন্বিশ্পিভ 
সাংখ্যতত্বালোক। 

€ প্রথম মুদ্রণ ১৯০৩ ; ওয় মুদ্রেণ-১৯১০ ; 

৩য় ঘুদ্রণ_১৯৩৬--০০%, 52105, [1015155 35179755, ) 

উপক্রমণিক। | 
ধাহার! সংস্কৃত শব্দের দ্বারা দার্শনিক বিষয় চিন্ত। করেন, তীহাঁদের এই পুস্তকম্থ পদার্থ বুঝা 

কঠিন হইবে না। কিন্তু আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী শব্দের দ্বারা ভাল বুঝেন। 
তাহাদের জন্য এই স্থলে আমরা প্রধান প্রধান পদার্থ ইংরাজী প্রণালীতে বুঝাইয়া দেখাইব। গুপত্রর 
সাংখ্যের সর্বাপেক্ষা গুরু পদার্থ। তাহাদের স্বরূপসম্বদ্ধে পাঠকের মনে ক্ফুটরূপে ধারণা না হইলে 
সাংখ্যশান্তরে প্রবেশলাভ কর! ছুরূহ হইবে । অতএব তাহাই প্রথমে ধরা যাউক। কোনপ্রকার 
ক্রিয়া না৷ হইলে আমাদের কিছুই বোধগম্য হয় ন|। শব্ধীদির। সমস্ত এক এক প্রকার ক্রিয়া, 
তাহা হইতে আমাদের চিত্তে একপ্রকার ক্রিরা হয়, তাঁহাতেই আমাদের বোধ হয়। এক অবস্থার 
পর আর এক অবস্থায় যাওয়ার নাম ক্রিয়া; এই লক্ষণে বাহা ও আস্তর সব ক্রিয়াই পড়িবে। 
[১1021315195 তাহার 2০080191 £১50010907/তে বলিয়াছেন যে, 10700, 11855, 

50169505, [160০015105) [08205615129 প্রভৃতি সমস্ড “215 80196617917] 01015 001105 

1015021)06050905 £77%56/ ০7 2%2/£. তিনি আরও বলেন, £1276125 
15 02 5165290 01212075100 2070 105 58015051705 15 15009212150 

0101) 00111 15 5/212 67 ০%4%£.৮,  যোগভাষ্যকাঁর ইহাকে বলেন, “রজসা উদঘাঁটিতঃ”। 

রজঃ ঝ| ক্রিয়াশীলতার দ্বারা উদঘাটিত হইলে আমাদের বোধ হয়। পাঠক প্রথমতঃ 
“জড়পদার্থকে *010109%17 11)0610” বিবেচনা করিয়া তাহার সম্বন্ধে সমস্ত পুর্ব্বসংস্কার' 

ত্যাগ করত বিচার করিতে প্প্রবৃত্ত হউন। প্রথমতঃ সর্ববোধের হেতুভৃত বাহ ও আস্তর 
এক ক্রিয়াশীলত৷ পাওয়া গেল । উহাই সাংখ্যের রজঃ। ইংরাঁজীতে উহাকে 118/801৩ 
1১11)01015 বল! যাইতে পারে। সমস্ত ক্রিয়ার একটা পূর্ব ও পর স্থিতিশীল ভাব থাকে ; 
তাহাকে ০97)581৫ বা ০9191770121 5085 বলে। বোধের শেষ ক্রিয়৷ মন্ডিষ্ের 3 স্থতরাং 

মস্তিষ্কে ( বা জড়পদার্ঘে ) বোধহেতু ক্রিয়ার 2০:০70৪1 56৪5 বা স্থিতিশীল ভাব পাওয়া গেল। 
উহাই সাংখ্যের তমঃ। (সোংখ্যমতে মস্তিফ ও মন মূলতঃ একজাতীয় ) সুতরাং তমকে 580 বা 
01856781155 7১117001015 বল! উচিত। সেই মন্তিফনামক বিশেধ প্রকারের চ5957651 

£76185 বা 5500 011001015এর যখন পরিণাঁম বা 1:1817505161705 0৫ [0615 বা 

008725 হয়, তখনই আমাদের বোধ হয় । অতএব 0077591520101) এবং 01019007 নাঁমক 

অবস্থার শেষ ফল বোঁধ বা 35776167£ 56565. জড়তা ক্রিয়ার দ্বার! উ্রিক্ত হইলে পর এই যে 
বুদ্ধতাব হয়, তাঁহাই সাংখ্যের প্রকাশশীল সত্ত্ব। তাহাকে 5670150: 710০101৩ বল। যাইতে পারে। 



উপক্রমণিকা । ৩০৪ 

অতএব যাহাঁকে জড় পদার্থ বা দৃশ্তভাব বল! যায়, তাহাতে আমরা 5৩0671, 10605 ও 

5011০ এই তিন প্রকার 1170101৩ বা তত্ব পাইলাম। অজ্ঞ অনুবাদকগণ সত্ব, রজঃ ও তমকে 
0০০০, 17016512771, 7324 প্রভৃতি শব্দে অনুবাদ করতে শাস্ত্রের ইংরাজী অনুবাদ সকল 

হান্তাম্পদ হয়। বিষয় ও ইন্দরিয়ারদি সমন্ভেই এই তিন তত্ব পাইবে । রসায়নের ঢ160757এর গ্ভাঁয় উহা 
সাংখ্যের মূল অনাত্মসন্বন্ধীয় £:120৩0| ত্র বিভাগ অতীব সরল এবং উহা! খাটাইয়! সমস্ত অনাত্ম- 
তাঁব বিচার করিলে এরপ সুন্দর সঙ্গতি হয় যে, তাহ! দেখিলে আশ্চ্ধ্য হইবে। সত্ব, রজঃ ও তমঃ 
অবিচ্ছেদে মিলিত। কারণ, যাহা 2০65০0৪] বা 56500 50565এ থাকে, তাহাই [05655 

506এ ( 7175010 বলিলে গতি বা! বাহ্ৃক্রিয়। মাত্র বুঝায়, কালব্যাগী মানসক্রিসা বুঝাঁয় না, তাই 

[105055 শব্দ প্রয়োজ্য ) আসিয়। 59709765054 যাঁয়। চ2০9650051 5056 

হুইপ্রকার, সলিঙ্গ ও অলিঙ্গ বা [0105151)021015 ও [100106157051016. যাহা £050106 

916০ বা তিন গুণ মাত্র ব্যতীত অন্তরূপে 1716616761919 ০১)০০ তাহাই সাংখটীয় অব্যক্ত 
প্রকৃতি । উহাঁর নামান্তর অব্যক্ত বা 11795076516 1১০%1612] 11001 1 তাহার ব্যক্তাবস্থা 

হইলে তাহ৷ তিন প্রকারে উপলব্ধ হয়, যথা-১69616101, 11102016, ও 5080০ 1 পাশ্চাত্যগণ 

1101515 ও 50500 এই ছুই অবস্থা বুঝেন, কিন্তু সাখ্যগণ 96716 অবস্থাও ধরেন। 

বিষয় ব1 707০%/৪৮1৩ পদার্থ বিচার করিয়া! দেখিলে দেখা যায় যে, তন্মধ্যে শব্দ, রূপ ও গন্ধ প্রধান 
জ্ঞেয় বিষয়। শবে জ্ঞেয়তা বা 5210601571১, প্রধান, রূপে 11008055 7, প্রধান এবং গন্ধে 

560০ 7. প্রধান। স্পর্শ, শব্দ ও রূপের মধ্য ; এবং রস, রূপ ও গন্ধের মধ্যস্থ। যেমন লাল, 
ইরিদ্রা ও নীল এই তিন বর্ণ প্রধান এবং সবুজ ও কমলার রং মধ্যস্থ এবং মিলনজাত, তত্দ্রপ। 
করণশক্তিবিভাগে দেখা যাঁয় যে, জ্ঞানেন্দ্রিয়ে ১065170 1১. প্রধান, কশ্দেন্ছ্িয়ে 1100905৩ 1১. 

প্রধান এবং প্রাণে 96৮০ ৮. প্রধান। কারণ শরীর বস্ততঃ প্রাণিত্বের 2০০50091 1[06129, 

যেহেতু শায়পেশ্তাদির বিশ্লেষণ বা 1008001) হইলে বোধ-চেষ্টাদি হয়। চিত্ত-বিচারে দেখা যায়, 
প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি বা ০9৫10161070, 00178110970. ও 11500107 প্রধান এবং তাহারা ৰ 

যথাক্রমে সত্ব, রজঃ ও তমঃ-প্রধান বৃত্তি। প্রখ্যার মধ্যে, প্রমাণ -প্রত্যক্ষ বা 19570901101, 
অগ্রমান বা 101616005 এবং আগম বা 71817516161708 বা 17279161160 ০0980161021 

স্থৃতি ৫৩০০11০6107 |  প্রবৃত্তিবিজ্ঞান _ চেষ্টীপ্রমুহের অনুভব, ইহা 0017816, [1000- 
2550076010 ও 41060179610 ৪001511) র বিজ্ঞান বা চৈতসিক জ্ঞান বা 11856179010) ও 
1619165611910101) | বিকল্প - বস্তবিকল্প, ক্রিরাবিকল্প ও অভাববিকল্প ; 19516159, 715010201৮৩ 

ও 762811৬5 (505 হইতে যে অবস্তবিষয়ক ( [00107821081 ) চিত্তভাব বা ৪৪9৩ 

10580100 *% হয় তাহাই এ তিন। চিত্তের যে স্বভাব হইতে প্রমাণ বিপর্যস্ত হয় তাহাই বিপর্ধ্যয় 
বা 056০6৬৪ ০০981010001 প্রবৃত্তির মধ্যে সম্কলপ _ ৬০110101, কল্পন ₹171851090100 3 

কৃতি » 01)51081 ০018$101, $ বিকল্পন _ /81051170, ৪3 10 094০% ও বিপধ্যস্ত চেষ্টা» 

10150150050 ৬2110511105, 

স্থিতি _515051711010 1 জ্ঞানের 100101106 সকলই স্থিতি। 

স্থখাদিতেও এরূপ দেখা যায়। যে ঘটনায় ক্ফুটবোধ বেশী কিন্তু বৌধ্জনক ক্রিয়া বা 500)- 
8180100 বেশী নহে অর্থাৎ অসহজ নহে তাহাতে সুখ হয়। 0)৮০1-507)0150017 বা ক্রিমাভাব 

বেলী থাকিলে তাহাঁতে দুঃখ হয়। মনে কর শরীর পীড়া বা 1১810; শরীরের যে 9705181 

ক্ধ £0000506101) 01) 005 50160160801 ০90021005 15015557005 0001772, 

(0915৮, £২৪৪এএর এই লক্ষণ ঠিক সাংখ্যের বিকল্পকে লক্ষিত করে। 



৩১০ সাংখ্যতত্বীলোকঃ। 

56175191110) আছে, তাহা কোন আগন্তক কারণে (যেমন পেশীর মধ্যে 070০ 500 অথবা 

111০70৮৩ ) ০৮৪1-5010701500 হইলে অর্থাৎ [৩:৮৩ ০ 390181 96051)1116/ সকলের 
অতিক্রিয়া বা অসহজ ক্রিয়া হইলে পীড়া হয়। সহজ 5617)018607 পাইলে সুখ হয়। তজ্জন্ত 
স্থথে সত্ব বা 50112) 2, প্রধান এবং 8100056155৮, কম । আর হঃখে ০০05৩ 5. 

প্রধান এবং তত্তলনায় ১৪০00151961, কম। তম বা 17591005076 বা 0017961550৩ 

[91117010016 বেণী যে অবস্থায়, তাহার নাম মোহ বা [1755176121705, 

মূলাস্তঃকরণত্রয়ের মধ্যে বুদ্ধি ব৷ মহৎ 7১015 [-16611761 তাহাতে অবস্তা 5900520 6, 

বা সত্ত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক। তৎপরে অহঙ্কার _ 17908011 %/1)101) 10617061685 5616 %/10) 

[ব০0-5611--707810710 580 01 116-661175 | জ্ঞান প্রকৃত পক্ষে জ্ঞাতা আমিতে বা গ্রহীতায় 

এক প্রকার ছাঁপ, যাহাতে জ্ঞাতা “অনাত্মের জ্ঞাতা” হয়। এই অনাত্মের ছাপ আত্মাতে লওয়া 
£0ি151006 10009155 নামক অন্তঃআোত ক্রিয়াশীলতার মূল। ইহা হইতে “আমি জ্ঞাতা” এইরূপ 
অভিমান হয়। “আমি কর্তা” এইরূপ অভিমানে আত্মভাব কোন 092551৮0 অনাত্মভাবকে 
( যেমন ক্রিয়াসংস্কার, )[95০12 প্রভৃতিকে ) উদ্রিক্ত করে ১ তাহাই [61506 10900155এর 

মূল। তজ্জন্য অহঙ্কারে রজ; অধিক।' হ্াদয়াখ্য মন_অশেষ-সংস্কারাধার অর্থাৎ (675181 
(00955759601 01811 770612165, অপরাপর সমস্ত জৈব শক্তি মনোনামক সামান্য শক্তির 

বিশেষ। সমস্ত চিত্তক্রিয়৷ আবার বিচার করিয়! দেখিলে দেখ। যাঁয় যে, তাহাঁরাও তিনজাতীয় ; যথা 
সঘ্যবসায় বা [২5০906101, অন্ব্যবসায় বা [২০1০০61০011 এবং রুদ্ধব্যবসার ব। £২:6০০০:৮৩ /০01012, 

অনাত্মুভাব ছুই প্রকার ; গ্রহণ বা 5816০6৮৪ এবং গ্রাহা বা 0৮০০৮ 1 তন্মধ্যে গ্রহণে 
তিন গুণ হইতে প্রখ্যা (56175101110) প্রবৃত্তি (০0৮10) ও স্থিতি (?665170%51)555) হয় 
এবং গ্রাহে বোধ্যত্ব ( 251০5061511 ), ক্রিয়াত্ব (11০91110 ) ও জাড়্য (1176165 ) হ্য়। 

যখন পূর্ব্বোক্ত স্ব, রজঃ ও তমের সাম্য বা চ:001111100 হয়, তখন কোন জ্ঞানক্রিয়া্দি 
থাকিতে পারে না, সুতরাং তখন বাহ্-জ্ঞাতৃত্বভাব থাকে ন|, তখন জ্ঞাতা নিজেকেই নিজে জানেন 
বাস্বস্থ হন। তাদৃশ নিজেকেই নিজে জান| ভাব বা 70175 9911 বা 71615001110 ০০10501083- 

11695 সাংখ্যের পুরুষ। প্ররুতি ও পুরুষ আর বিশ্লেষযোগ্য নহে বলিয়া তাহারা নিষ্কারণ, অনাদি- 
সিদ্ধ পদার্থ বা ৪৩179650701 স্থানাভাবে এই প্রণালীর দ্বার। বিস্তৃততাবে বুঝান গেল না, 
কিন্তু হাতেই চিন্তাশীল পাঠকের গুণত্রর সম্বন্ধে স্ফুট ধারণা হইবে, আশা! করা যায়। রসায়নের 
12182)61)£ সকলের দার! অস্কপ্রণালীতে যেরপ রাসাঁয়নিক দ্রব্যের তত্ব বুঝাঁন হয়, সেইরূপ সন্ব, 
রূজঃ ও তম: এই গুণত্রয়ের দ্বারাও যাবতীয় অনাত্ম পদার্থ বুঝাঁন যাইতে পারে। যরাঁ-_পুরুষ+ 
স৩+র১+ত১-বুদ্ধি, পু+স১+র৩+ত১-অহঙ্কার ইত্যাদি । অস্তঃকরণত্রয়কে 1789৩ স্বন্নপ 

লইয়া ইন্দ্রিয় সকলকেও এরূপ বুঝান যাইতে পারে । 
অনাদিসিন্ধ পুষ্প্রক্তির সংযোগজাত আমরাও (করণযুক্ত) অনাদিবর্তমান,-- 

পনিত্যান্তেতাঁনি সৌন্ষ্যেণ হীন্দিয়াণি তু সর্বশ;। 
তেধাং ভূতৈরুপচয়ঃ স্যট্টিকালে বিধীয়তে ॥” 

অনার্দিবর্তনান হইলেও রজঃ বা ক্রিয়াশীল ভাবের দ্বারা প্রতিনিয়ত আমাদের করণ সকল পরিবত্তিত 
হইয়া! যাইতেছে। . কর্ণের দ্বারা আমাদের সেই পরিণাম আয়ত্ত করিবার সাম্য আছে; তাহা 
করিয়৷ যদি আমরা সন্্ুকে বাড়াই, তবে তদুযায়ী সুখলাভ করিতে পারি। আর যাহার সুখের 
জন্য সকল চেষ্টা, সেই সর্ববাপেক্ষ। প্রি্তম “আত্মভাবকে' যদি সাক্ষাৎ 'করিতে পারি, তবে রি 
চিত্ত নিরোধ করিয়া বাহুনিরপেক্ষ শাশ্বতী শাস্তি লাত করি। 



ও' নমঃ পরমর্ধয়ে । 

ভলাং্7ভক্ভাক্লোক্ষঞ। 

যথা কলাবশিষ্টোথপি শনী রাজত্যুপপুতঃ। তারকাদখিলাৎ সম্যক্ প্রোজ্জলশ্চ তমৌহুপহঃ ॥ 
কালরাহুসমাত্রান্তমপি তদ্বদ্বিভাতি ধৎ। সর্ববতীর্থেষু শাস্স্ত বক্তাঁরং কপিলং নুমঃ ॥ 
তত্বানি কুম্থগানীব ধীরধীনধুতনুদ্রম্। দধস্তি পরিশোভন্তে সাংখ্যারামে হি কাপিলে ॥ 
বিভক্তিযুক্তিশীলত্রিগুণহৃত্রেণ যে। ময় | তত্প্রস্থনহারোহ্যং গ্রথিতঃ সংযতাত্মনা ॥ 
ললামকং স এবাস্ত বীধ্যশীলস্য যোগিনঃ। মহাঁমোহং বিজেতুং বঃ প্রস্থিতো যোগবর্মনি ॥ 
মাল্যন্তস্তপ্রবাল। হি শোঁভাসংবুদ্ধিহেতবঃ ৷ মন্যস্তাবান্তর। ভেদ] যেহস্তু তেষাং তথা গতিঃ ॥ 

অসংবে্ধশ্ক্ষুরাদিকরণৈরম্মপনার্ঘ। সোহ্্থঃ অম্ীতি ভাবেনৈবাববুধ্যতে। তাঁদৃগাত্ম- 
নৈবাত্াববোধঃ স্বপ্রকাশস্য লিঙ্গম্। স্বগ্রকাশো বৈষধিক প্রকাশশ্চেতি দ্বিবিধঃ প্রকাশঃ । তত্র 
প্রকাশকযোগাৎ সিদ্ধ! বৈষদিকপ্রকাশে। বুদ্ধিসমাহবঘো জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয়ঃ। স্বপ্রকাশস্ত ব্বতঃসিদ্ধ- 
প্রকাশঃ সদাজ্ঞাতবিষয়ঃ বুদ্ধেরপি প্রকাশকত্বাৎ। যথাহুশ্চেতনাবদিব লিঙ্গমিতি ॥ ১ ॥ 

অন্গবাধ 

যেমন তমোনাশক শশধর রাহুগ্রন্ত হইয়। কলামাত্র অবশিষ্ট থাকিলেও সমস্ত তারকা অপেক্ষা 
সম্যক প্রোজ্জলরূপে বিভাঁত হন, সেইরূপ কালরাহুর ছারা সমাক্রান্ত হইয়াও যে শাস্ত্র অন্য সর্বব- 
শাস্ত্াপেক্ষ। বিশিষ্টরূপে প্রভাসিত হইতেছে, সেই সাংখ্যশাস্ত্ের বক্তা কপিল খধিকে স্তুতি করি। 

ধীরগণের চিত্তরূপ মধুকরের আনন্দ বিধানপূর্ববক তত্বরূপ কুম্থম সকল কপিলধিকৃত সাঁংখ্যোগ্ভানে 
পরিশোভিত হইতেছে । 

ংযোগবিভাগশীল ত্রিগুণ হত্রের দ্বার! (সত্ব, রজঃ ও তমং-গুণরূপ হুত্র, পক্ষে তিনতীরযুক্ত 
সুত্র) আমি সংযতাত্ম। হইয়৷ এই তত্বপুষ্পহার গ্রথিত করিয়াছি। 

মহাঁমোহ জয় করিতে যে বীধ্যশীল যোগী যৌগপথে যাত্রা! করিয়াছেন, তাহার ইহ ললামক বা 
মন্তকভৃষণ মাল্যস্বরূপ হউক। 

মাল্যেতে বিন্যস্ত নবপল্লব সকল ( পুম্পহারের ) শোভা বৃদ্ধি করে। তত্রকলের মধ্যে আমার 
দ্বারা যে অবান্তর ভেদ সকল বিভ্তস্ত হইয়াছে, তাহাদেরও সেইরূপ গতি হউক, অর্থাৎ তাহারাও 
তত্রহারের শোভা বৃদ্ধি করুক । 

অন্মদ্ বা “আমি, পদের ধাহ। প্রকৃত অর্থ, তাহ৷ চক্ষুরাদি করণবর্গের দ্বার! জান! যায় না। সেই 
অর্থ 'আমি' এইপ্রকার আস্তর ভাবের দ্বারা অবগত হওয়া যাঁয়। তাদৃশ নিজেকে নিজে জানার ভাবই 
্বপ্রকাঁণের লক্ষণ। প্রকাশ দ্বিবিধ, স্বপ্রকাশ ও বৈষয়িক প্রকাশ। তন্মধ্যে বুদ্ধি নামক বৈষস্ধিক 
প্রকাশ, যাহ৷ অন্ত প্রকাশকযোগে সিদ্ধ হয়, তাহ। জ্ঞাতাজ্ঞাত-বিষয়; আর, ধাহা স্বপ্রকাশ ব1 
অগ্ত-নিরপেক্ষ প্রকাশ তাহা সদাজ্ঞাত-বিষয় ( যোঃ দঃ ২।২০ দ্রঃ), যেহেতু তাহ! প্রকাশশীল বুদ্ধিরও 
সদাপ্রকাশক ৷ যথ| উক্ত হইয়াছে, (সাঁংখ্যকারিকায় ) “বুদ্ধি পৌরুষ-চৈতন্যের সম্পর্কে চেতনের 
ক্টায় হয় ॥ ১॥ , 



৩১২ পুরুষততবম্। 

বুখানে চিত্তস্য ক্ষিপ্রপরিণা িত্বাচ্চঞ্চলান্তোগতহুধ্যবিশ্বস্য শ্বরূপাহগ্রহণবৎ ন চ ম্বপ্রকাশো- 
পলব্ধিঃ। একোহহং জ্ঞাতাহং কর্তাহং সুখমহমন্বাপ্পমিত্যাদি-প্রত্যবমর্শীৎ বুখানে চাত্মাবগমঃ | 
নিরোধসমাধিবলাদিলীনে করণবর্গে যস্থিক্ননাত্মতানশৃন্টে স্বচৈতন্যেইবস্থানস্তবতি তৎ পুরুষততরম্। একাত্ম- 
প্রত্যয়সারত্বাৎ সর্ববদৈতভানশৃন্ত্বাচ্চ স্বটৈতন্তমবিমিশ্রমেকরসমূ। অবিশিশ্রত্বাৎ অপরিণামিনী চিৎ॥ ২॥ 

দবিবিধঃ খলু পরিণাম, 'উপাদানিকো লাক্ষণিকশ্চেতি। য্রৈকাঁধিকোপাদান-সংযোগন্তন্তৈ- 
বৌপাদানিক-পরিণাম-সম্ভবং।  যস্যৈকমেবোপাঁদানং, ন তত্তৌপাদানিকপরিণামঃ। যথা 
কনককুগুলাৎ কঙ্কণপরিণামে নাস্ত্যপাঁদানপরিণাঁমঃ । তত্র চ লাক্ষণিকপরিণাঁমঃ। স হি দেশ- 

কালাবস্থানভেদঃ | দ্রব্যাণাং দ্রব্যাবয়বানাং ব৷ দেশাবস্থানভেদাদাকারাদিভেদাখ্যঃ পরিণামঃ, তথ৷ 
কালাবস্থানভেদশ্চ লাক্ষণিকঃ ॥ ৩ ॥ 

অসংযোগজত্বাৎ স্বচৈতন্তস্য নান্তোপার্দানিকপরিণামঃ। অসীমত্বাচ্চ নান্ডি লাঁক্ষণিকপরিণামো 
গত্যাকারাদিধর্মভেদরূপঃ। অদৈতভানাত্মকত্বাৎ ব্বচৈতন্থমমীমম্। যথাহুঃ “চিতিশক্তিরপরিণাঁমিনী 
শুদ্ধা চাঁনন্তা চেতি”। অপরিণামিত্বাৎ কালেনাব্যপদেশ্তঃ পুরুষঃ। বৌধ-ন্বরূপত্থাচ্চ নাসৌ 

বুখানে বা বিক্ষেপাবস্থায় চিত্তের ক্ষিপ্রপরিণাম হইতে থাকে বলি! স্বপ্রকাশভাবের উপলব্ধি 
হয় ন|; যেমন চঞ্চল ব। তরঙ্গযুক্ত জলে সূর্ধ্যবিদ্বের স্বরূপ লক্গিত হয় না, তদ্রপ। অর্থাৎ এক 
বৃত্তির পর আর এক বৃত্তি অতি দ্রুত উঠিতে থাঁকে বলিরা, অবধানবৃত্তি তাহাতেই পধ্যবসিত থাকে, 
আত্মপ্রকাশাভিমুখে যাইতে পাঁরে ন। এবং স্বপ্রকাশভাঁবের উপলব্ধি হইতে পারে না। বুখানাবস্থায় 
"আমি এক”, “আমি জ্ঞাত”, “আমি কর্তা”, “আমি স্থথে নিদ্রিত ছিলাম” এইরূপ প্রত্যবমর্শের বা 
ব! অনুম্মরণের দ্বারা আত্মপ্রত্যর হয় অর্থাৎ সমস্ত প্রত্যয়ের মধ্যেই যে “আমিত্ব” বর্তমান তাহ। জান৷ 
যার। নিরোধসমাঁধিবলে করণবর্গ বিলীন হইলে, যে অনাত্মুভানশূন্ত স্বচৈতন্ভাবে অবস্থান হয় তাহাই 
পুরুষতত্ব। কেবল একমাত্র আত্মপ্রত্যয়-গম্যত্ব হেতু অর্থাৎ কেবল আমিত্ববোধের ভিতরেই তাঁহাকে 
জানা সম্ভব বলিয্না, এবং সর্বপ্রকার দ্বৈতবস্তর ভান- (বা অনাত্মজ্ঞান ) শূন্তত্ব হেতু, সেই স্বচৈতন্ত 
অবিমিশ্র একরস-স্বরূপ অর্থাৎ অবিভাজ্য এক-ভাবস্বরূপ। অবিমিশ্র বা বহু ভাবের সংযোগজ নহে 
বলিয়া শ্বচৈতন্য অপরিণামী ॥ ২॥ 

(কেন? _তাহ। কথিত হইতেছে ) পরিণান, ছিবিধ ওপাঁদানিক ও লাক্ষণিক।: যাহাতে 
একাধিক উপাদানের সংযোগ থাকে, তাহার ওপাদানিক পরিণাম বা! উপাদানের ভিন্নতা হয়। আর 
যাহার উপাঁদান একমাত্র, তাহার ওপাদানিক পরিণাম হয় না; যেমন কনককুগুল হইতে কক্কণ- 
পরিণাম হইলে কোনও উপাদানিক পরিণাম হয় না, উপাদান স্বর্ণ একই থাকে। সেইস্থলে লাক্ষণিক 
পরিণাম হয়। লাক্ষণিক পরিণাম দৈশিক ও কালিক অবস্থান-ভেদ। দ্রব্য বা দ্রব্যের অবয়ব সকল 
ূর্বাবস্থিতিস্থান হইতে ভিন্ন স্থানে স্থিতি করিলে আকারাদিভেদ-নামক যে পরিণাম হর, তাহা 
লাঁক্ষণিক। সেইরূপ কালাবস্থান-ভেদে নব ও পুরাণ বলির যে পরিণাঁমতেদ ব্যবহৃত হয়, তাহাঁও 
লাক্ষণিক ॥৩॥ 

অসংযোগজ বলিয়া ন্বচৈতন্যের ওপাদানিক পরিণাম নাই। আর অসীমত্ব-হেতু গতি* ও 
আকারাদি ধর্-ভেদ-রূপ লাক্ষণিক পরিণাম ব্বচৈতন্তের নাই। অইৈতভানম্বরূপ বলিয়৷ অচেতন 
অসীম। (অর্থাৎ একাধিক পদার্থের জ্ঞানকালে সেই জ্ঞেয় বিষয় সসীম বলিয়। প্রতীত হয়; 
স্বচৈতন্তভাঁবে অবস্থানকালে যখন আত্মাতিরিক্ত কোন পদার্থের বোধ থাকিতে পারে না, তখন 

সপ সস 

* গতিও লাক্ষণিক পরিণাম, কারণ, তাহাতে পূর্ববদেশ হইতে দেশাস্তরে স্থিতি হইতে থাকে। 



সাংখ্যতত্বালোকঃ। ৩১৩ 

দেশব্যাপী । দেশব্যাপিত্বং বাহাধর্দ! নতধ্যাত্বধর্মঃ। দেশাশ্রয়পদার্থাঃ সাবয়বাঁঃ, চিতিশক্তিন্নিরবয়বা। 
“ভুব আশ! অজাঁয়ত” ইতি শ্রুতেঃ দিগজ্ঞানস্ত ভূতঙ্ঞানানজত্বং প্রতীয়তে। ন চিন্মাত্রভাবেনাব- 
স্থিতস্তাহমনস্তদেশং ব্যাপ্যান্মীতি প্রত্যয়ঃ সম্ভবেৎ। যতোহদ্বৈতবোধাত্মকে ভানে কুতো৷ দেশ- 
রূপছৈতভানাবকাশঃ | তথা চ শ্রুতিঃ__ 

একধৈবানত্ষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রবম্। বিরজঃ পর আকাঁশীদজ আত্ম! মহান্ গ্রবঃ ॥ ইতি । 
তম্মাৎ পুরুষ একঃ সর্ববপ্রাণিসাধারণঃ সর্ববদেশব্যাপী চেতি সিদ্ান্তঃ পরমার্থদশি ব্যর্থ গ্ারেন 

চাঁসঙ্গতঃ। তত্র দেশাশ্রয়ূপোঁহপাঁরমাথিকতদোষঃ প্রসজ্যতে। ন্যায্য! হি শাস্তব্রক্ষবাদিনাং 
সাংখ্যানাং পুরুষবহুত্ববাদঃ ॥ ৪ ॥ 

বহুত্বে সসীমত্বমিত্যুৎসর্গো নিরপবাঁদঃ দেশাশ্রিতে বাহৃপদার্থে। অদেশীশ্রিতে জপদার্ধে 
১৩০১৬ 
সেই আত্মবোধ কিসের দারা সীমাবদ্ধ হইবে?) এ বিষয়ে ( বোগভাব্যে ) উক্ত হইয়াছে, “চিতিশক্তি 
অপরিণাঁমিনী, শুদ্ধা ও অনস্তা”। 

উক্ত দ্বিবিধপরিণামশৃ্ঠ বলিয়| পুকষ কালের দ্বারা অব্যপদেশ্ত অর্থাৎ কালের দ্বার! লক্ষিত করার 
যোগ্য নহে। আর বোধন্বরূপ বলিয়। তাহা দেশব্যাপী নহে। * কারণ দেশব্যাপিত্ব বাহাপদার্থের 
ধর্ম, অধ্যাত্মতাবের ধর্ম নহে। ( সুতবাং তাহ। আশ্মপদার্ঘে থাকিতেই পারে না )। কিঞ দেশীশ্রয 
পদার্থমাত্রই সাবব, চিতিশক্তি নিরবয়বা। শ্রুতিতে (থাক্ ১০1৭২ ) আছে “ভ বা ভূত হইতে দিক্ 
উৎপন্ন হইয়াছে' অর্থাৎ দিক্ ব| দেশ জ্ঞান যে ভূতজ্ঞানের অনুগামী তাহা জানা যায়। চিন্মাত্র- 
ভাবে অবস্থিত হইলে “আমি অনন্তদেশ ব্যাপিয়া আছি” এরূপ বোধ হইতে পারে না। কারণ, 
অদ্বৈতবোধাত্মক পৌরুষবোধে দেশরূপ দ্বৈতভান কিরূপ সম্ভব হইতে পারে? 1 শ্রুতি যথা_-“এই 
অপ্রনেয় বা ইন্দিয়াতীত, গ্ুব বা অপরিণামী আত্মাকে একধা অর্থাৎ “তাহ এক” এরপে, অনুদ্রষ্ব্য | 
অজ্জ বা জন্মহীন, মহান্, ধরব, আত্মা বিরজ এবং আঁকাশ হইতে পর বা! অতীত অর্থাৎ অদেশাশ্রিত।” 
অতএব পুরুষ এক, সর্বপ্রাণীতে ব্যাপ্ত, স্বতরাং সর্ধদেশব্যাপী, এই সিদ্ধান্ত পরমার্থ-দৃষ্টিতে ব্যর্থ ও 
অন্তায্য। কারণ, তাহা হইলে দেশব্যাপিত্ব-রূপ অপারনার্থিকত্ব-দোষ আসে। অতএব শাস্তব্্ষবাদী 
সাংখ্যগণের পুরুষবহুত্ববাদ ন্যায্য ॥ ৪ ॥ 

(বলিতে পার, বহু বস্তু থাকিলে তাঁহারা সকলেই সসীন হইবে, সুতরাং বহু পুরুষ থাকিলে 
শা সাপ ৮ 

* পরিণম্যমান অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বার! কালের জ্ঞান হয়। এইক্ষণে এক বৃত্তি আছে, পরক্ষণে 
আর এক বৃত্তি উঠিল, পরক্ষণে আর এক, এইরূপে ক্ষণনকলের আনন্তধ্যরূপ কাল, চিত্তপরিণামের 
ঘবার। ( সেই পরিণাম শ্থগত হইতে পারে, বা! বাহ্কৃত হইতেও পাঁরে ) অনুভূত হয়। আত্মাববোধের 
কোন পরিণাম নাই বলিয়৷ তাহ! কালব্যপদেশ্ত নহে। 

রূপাঁদি বাহ্ বিষয়ই দেশাশ্রিত বা বিস্তারাদিযুক্ত। ইচ্ছা-ক্রোধাদি আস্তর ভাব তাদৃশ নহে, 
অর্থ তাহাদের দৈতধযপ্রস্থাদি পরিমাণ নাই । আন্তরভাবান্থসরণ করিয়া আত্মাবগম হয় বলিঙ্ক 
আত্মবোধ দেধ্যাদিপরিমাণশূন্ত | 

+ সাধারণতঃ লোকে মনে করে, আতবৌধের সময় আমি সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া আছি, এইকপ 

বোধ হয়। কিন্ত প্ররুতপক্ষে “আকাশ ব্যাপিয়৷ থাকা” রূপরসাদি বাহপদার্থের ধর্ম । বাহাব্যবহার- 
মুগ্ধ ব্যক্তিগণ আত্মাকে তাদৃশ কল্নন| করে। রূপাদি বিষর ত্যাগ করিয়া যখন কোন আন্তর ভাবে 
চিন্তাবধান করিবার সামর্থ্য হয়, তখন অদেশাশ্রিত বা পরিমাণশূন্ত ভাবের উপলব্ধি হয়। মহত্তত্ব 
'সাক্ষাৎকারের সময় পধ্যন্ত বাহ্সম্পর্কনিবন্ধন “অনন্তব্যাপ্তিভাব” ও তজ্জনিত সার্বজ্য থাকে। কৈব্লা- 

ভাবে দেশব্যাপ্তিভাব থাকিতে পারে না। 



৩১৪ পুরুষতত্বম্। 

তছ্ৎসর্গন্াপবাদঃ| জ্ঞপদার্থশ্চোত্তরোত্বরকালভাবিভিঃ পরিণামৈঃ সসীমে। ভবতি। অপরি- 
পৌরুষবোধস্ত ব্যবচ্ছেদকহেত্বভাবঃ ॥ ৫ ॥ 

এতস্মাদেতৎ সিধ্যতি। স্বরূপতো দেশব্যাপিত্বাভাবাৎ, ব্যবহারদৃশি চ ব্যাপীত্যুক্তে গ্রাহু- 
বন্দেশাশ্ররদোধপ্রসঙ্গাৎ, তথা চ বহুত্বেংপি জ্ঞপদার্থগ্ত সসীমত্বদোধাভাবাৎ, সর্ববতস্তল্যে। বহুপুরুষ ইতি 
যুক্ত; প্রবাদঃ পুরুষস্ত জ্ঞমাত্রত্বাদিতি। শ্রুতিশ্চাত্র__ 

“অজামেকাং লোহিতশুরুরুষণাঁং বহুবীঃ প্রজাঃ স্থজমানাং সরূপাম্। অজে! হোকো জুযমাঁণোহ- 
সুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহন্যঃ ॥” ইতি ॥ ৩ ॥ 

নন “একমেবাদ্িতীয়”মিভ্যাদিশ্রুতিঘাত্ন একসংখ্যকত্বমেবোদিষ্টমিতি চেন্ন, তাস্থ আত্মনি 
দ্বৈতভানশূন্ত্ং পুরুযাঁণামেকজাতিপরত্বং বোক্তং ন সংখ্যৈকত্ম। . তথা চ স্ত্রদ₹_ 
“নাদ্বৈতশ্রুতিবিরোধো জাতিপরত্াদিতি।” একো ব্যাপীত্যাদিঙ্রতিধীস্থরোপাধিকন্তাতনঃ 

তাহার! প্রত্যেকে কখনও অনীম হইতে পারে না। তাহার উত্তর যথা_-) প্ৰহু হইলে সসীম 
হইবে" এই নিয়ম দেশীশ্রিত বাহাপদার্থের পক্ষে সর্্বথা খাটে (কারণ, বাহ্পদার্থ দেখিয়াই এ নিয়ম 
হয়)। দেশাশ্ররশূন্য জ্ঞ বা জ্ঞান পদার্থে এ নিয়গের অপলাপ হয় জ্ঞপদার্থ উত্তরোত্তরকালজাত 
পরিণামের দ্বারা সসীম হয় ( অর্থাৎ বাহাপদার্থ বেমন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকাতে সসীম হয়, বৌধপদার্থ 
অযোশাশ্রিত বলিয়৷ সেরূপ হয় না, তাহা ভিন্ন ভিন্ন কালে অবস্থিত হইলে অর্থাৎ এক জ্ঞানের পর 
আর এক, তৎপরে আর এক, এইরূপ ক্রমশঃ পরিণমামান হইয়৷ উদিত হইলে সেই এক একটা 
জ্ঞানকে সসীম বলা যায়। তাদৃশ ) পরিণাম নাই বলিরা, এবং দ্বৈতভানশূন্তত্বহেতু ( অর্থাৎ “আমি 
ও উহা” এই বোধশৃন্ত্বহেতু ), পৌরুষবৌধে সীমাকারক কোন হেতু নাই ॥ ৫ ॥ 

ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে-_শ্বরূপত ব| কৈবল্যভাবে পুরুষের দেশব্যাপিত্ব নাই বলিয়া, 
(কারণ, বোধপদার্থ অদেশীশ্রিত ) আর ব্যাপী বলিলে ব্যবহারদৃষ্টিতে পুরুষে রূপাদির সা দেশাশ্রয়- 
দোষের প্রসঙ্গ হয় বলিয়া, * আর বহু হইলেও জ্ঞপদার্থের সসীমত্ব হয় না বলিয়া, “সর্ব! তুল্য বনু 
পুরুষ বি্যমান আছে+ এই প্রবাদ বা নুসিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত যেহেতু পুরুষ জ্ঞ মাত্র। এবিষয়ে শ্রুতি যথা__ 
“্ৰহু প্রজা স্থজনকারিণী রজংসত্তমোময়ী + অজ বা অনাদি ও যাহ| নিজের সমানরপ! (পুরুষ ও 
প্রকৃতি উভয়ই দেশকালাতীতত্ব এবং অজত্ব ব| অনাদদিত্ব গুণে সরূপ) এরূপ এক প্রকৃতিকে 
কোনও এক অজ পুরুষ, তন্থারা সেব্যমান হইয়া, অন্ুশয়ন ( উপদর্শন ) করেন, আর অন্ত কোন 
পুরুষ ভোগ বা দর্শন শেষ করিয়া! ( অপবর্গলাভে ) তাহাকে ত্যাগ করেন” ॥ ৬ ॥ 

যদি বল “একমেবাধিতীয়্” প্রভৃতি শ্রতিতে আত্মার একসংখ্যকত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে ; তাহ 
নহে। সেই সব শ্রুতিতে আত্মাতে দ্বৈতভানশূন্যত্ব অথবা পুরুষসকলের একজাতিপরত্ব ( সর্বতঃ 
তুল্যতা ) উক্ত হইয়াছে, এক-সংখ্যকত্ব উক্ত হয় নাই। সাংখ্যহ্ত্র যথা__-“অধৈত শ্রুতির সহিত 
বিরোধ নাই, যেহেতু তাহাতে পুরুসকলের একজাতিপরত্ব উক্ত হইয়াছে” । “এক ব্যাপী” ইত্যাদি 

* দেশ বা বিক্তারজ্ঞান এবং রূপাদিবিষয়জ্ঞান অবিনাভাবী। রূপাদির সহিত ব্যাপ্তিজ্ঞান 
এবং ব্যাণ্রির ব৷ প্রসারজ্ঞানের সহিত রূপাঁদির জ্ঞান অবশ্যস্তাবী। রূপাঁদি ত্যাগ করিলে প্রসাঁর- 
জ্ঞান থাকে না। 

+ লোহিত, শুরু ও কৃষ্ণ অর্থে রজ, সত্বর ও তম। স্থৃতি যথা--“তমসা তামসান্ ভাবান্ 
বিবিধান্ প্রতিপদ্ভতে। রজসা রাজসাংশ্চৈব সাত্বিকান্ সত্বসংশ্রয়াৎ। শুরুলোহিতকষ্চানি 
রূপাণ্যেতানি ত্রীণি তু। সর্বাণ্যেতানি রূপাঁণি যানীহ প্রারতানি বৈ” মোক্ষধর্ম ৩০২ অব। 



সাংখ্তত্নালোকঃ। ৩১৫ 

প্রশংসা! উপাসনার্থমেবোক্তা । ন তাঃ শ্রুতয় আত্মন; শ্বরূপাঁবধারণপরাঃ। যথাহঃ-_-মুক্তাত্মনঃ 
প্রশংসা হ্যাপাস৷ বা সিন্ধন্তেতি।” ঈশ্বরবিলক্ষণস্ত পুরুষতন্স্ত স্বরূপাবধারণপরা শ্রতি্ধথা-_ 

গ্রাহমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্তমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপথেশপশমং শাস্তং শিবমক্ষিতং 
চতুর্থ মন্যন্তে স আত্ম! স বিজ্ঞেয়” ইতি । তথা ৮ 

পৰি মে কর্ণ! যতো| বি মে চক্ষুর্কব! ইদং জ্যোতিহ্বদয় আহিতং যৎ। বি মে মনশ্চরতি দূর আধীঃ 
কিংস্বিদ্বক্ষ্যামি কিমু স্থ মনিষ্যে ॥” ইতি “অনন্তরমবাহ্মিতি' চ। 

অত আত্মনো বিস্তার দিসর্বগ্রাহধ্মশূন্তা বহুতা! চ সিদ্ধা ॥ ৭ ॥ 
বুখিতায়াং নিরুন্ধায়াং ব চিত্তাবস্থায়াং পুরুষ একরূপেণাবতিষ্ঠতে। ইন্্িয়গৃহীত] বিষয়জ্ঞান- 

হেতুক্রিয়া পুরুষসন্িধো বুদ্ধো প্রীকাশ্ঠপধ্যবসানং লভতে। ভেদবিকারাবিন্ধিয়াদিস্থিতৌ নাস্তি 
তয়োঃ পুরুষতত্বাসাঁদনোপাঁয়ঃ। যথাহুঃ-“ফলমবিশিষ্টঃ পৌরুষে়শ্চিত্তবৃত্তিবোধঃ” ইতি। যথ! 

শ্রতিতে যে একত্ব ও সর্ধবদেশব্যাপিত্ব আত্মস্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহ! ঈশ্বরত্বোপাঁধিক আত্মার 
উপাসনার্থ প্রশংসা স্বরূপে উক্ত হইয়্াছে। সেই সব শ্রুতি আত্মার স্বরূপনির্ণয়পরা নহে (পরশ্বরধ্য- 
প্রশংসাপরা মাত্র । বস্ততঃ আত্মতত্ব ঈশ্বরতত্বের অতিরিক্ত বলিয় শ্রতিতে কথিত হইয়াছে )। 
সাংখ্য্থত্র বথা-_“( তাদৃশী শ্রুতি) মুক্তাত্মার প্রশংসা বা সিন্ধদের উপাসনপরা।” * | ইঈশ্বর- 
তাবজ্জিত ব| নিগুণ পুরুষতত্বের স্বরূপাঁবধারণপর। শ্রুতি ঘথা “যিনি অনৃষ্ঠ ( বুদধীন্্িয়াতীত ), 
অব্যবহা্য ( কর্মেন্রিয়াতীত ), অগ্রাহ, অলক্ষণ, অগিস্ত্য, অব্যপদেশ্ত (শিক ও কালিক 
ব্যপদেশশৃন্ত ), একমাত্র আত্মপ্রত্যরগমা, প্রপঞ্চের বা ব্যক্তভাবের অতীত, শীন্ত, শিব, অদ্বৈত, 
চতুর্থ ( বিশ্ব, বৈশ্বানর ও প্রাজ্ঞ বা ঈশ্বরতত্ব এই তিনের, অথবা জাগ্রৎ-্বপ্ন-সুষুণ্তির অতীত ) 
বলিয়। সম্মত হন, তিনিই আন্ম। বলিয়া! বিজ্ঞেম” | অন্য শ্রুতি যথা--“হৃদয়ে যে জ্যোতি আহিত 
রহিয়াছে, আমার কর্ণ ও চক্ষু ( অর্থাৎ জ্ঞানেন্িরগণ ) তাহার বিপরীত, অর্থাৎ তাহাকে জানিতে 
পাঁরে না। আমার মন বিষয়প্রবণ হইয়া তাঁহার বিপরীত দিকে দুরে বিচরণ করে, অতএব তত্ধিষয়ে 
কি বা বলিব, আর কি বা মনে করিব?” পুরুষ আন্তরও নহেন বাহ্ও নহেন ইত্যাদি । অতএব 
আত্মার বা পুরুষতত্বের বিস্তারাদি-সর্ববপ্রকার-গ্রীহধন্শূন্যতা! এবং বহুতা সিদ্ধ হইল ॥ ৭ ॥ 

( পুরুষতন্ব আরও সুক্মরূপে বিচারিত হইতেছে ) ঝুখিত কিংব| নিরুদ্ধ এই উভয় চিত্তাবস্থাতেই 
পুরুষ একভাবে অবস্থান করেন (অর্থাৎ মনে হইতে পারে, নিরোধাবস্থাতেই পুরুষ অপরিণামী 
থাকিতে পারেন, কিন্তু বিক্ষেপাবস্থায় পরিণামী হইবেন। তাহা নহে, কেন না) ইন্জরিয়বাহিত 
যে ক্রিয়া বা উদ্রেক বিষয়জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহ| পুরুষের সান্ধ্য বা বুদ্ধিতে যাইয়! প্রাকাশ্- 
পর্ধযবমান লাভ করে, অর্থাৎ বুদ্ধিতে পৌছিলেই এন্জিয়িক উদ্রেক জ্ঞানরূপে প্রকাশিত হইয়া শেষ 
হয়। ভেদ ও বিকার করণবর্গে সংস্থিত, তাহাদের পুরুষততে পৌছিবার উপায় নাই 11 
যথ| উক্ত হইয়াছে-_“ফল অবিশিষ্ট পৌরুষেয় চিত্তবৃত্তির বোধ,” অর্থাৎ ফল বা মানস ব্যাপারের 

* সাংখ্যসম্মত অনাদিমুক্ত, জগদ্যাপারবর্জজ ঈশ্বরের বা মোক্ষতত্বের অথবা সান্মিতসমাধিসি্ 

মহদাত্ুসাক্ষাৎকারপরায়ণ, প্রকৃতিবশী, সর্বজ্তত্ব-সর্ববভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব-যক্ত, ব্রহ্মলোকস্থ সগুণ ঈশ্বরের 
উপাঁসনার্থ ব্যাপিত্বাদি শ্বধ্য যোগ করিয়া শ্রুতি প্রশংস! করিয়াছেন। তাদৃশ ঈশ্বরোপাসনা 

আশু সমাধিপ্রদ বলিয়া সাংখ্যশাস্্বে কথিত আছে। যথা_“সমাধিসিদ্ধিীশ্বরপ্রণিধানাৎ” 

€ যোগস্থত্র )। 

+ বুদ্ধিতন্বে যাইয়া বিষয় প্রকাঁশিত হয়, বাঁ যেখানে বিষয় প্রকাশিত হয়, তাহাই বুদ্ধিতন্ 



৩১৬ গ্রধানতজবস্। 

বিভিপ্নে বস্তিতেলে দীপশিখামাসাগ্ৈকত্বং প্রাপ্ত: তথেন্দিযেযু ভিন্নরূপেণাবস্থিতা বিষয়া বুধ 
নির্ধিবশেষং প্রীকাশ্ঠপধ্যবসানরূপমৈক্যমাপু,যুঃ । জ্েন্ত জ্ঞাতাহমিত্যাত্মবুদ্ধিরেব প্রাকাশ্তাপধ্যবসানম্ 
সর্বববিষয়জ্ঞ।নসাধারণম্। তত্র দ্রষ্ট্রী সহ বুদ্ধেরবিশিষ্টপ্রত্যয়ঃ। তঞ্চ প্রত্যয়ং বিষয়! নাতিক্রামন্তি। 
তন্মাৎ পুরু সাক্ষিদ্রট বং বৌন্ধবিষয়ন্ত চ নির্বিশেবদৃণ্াত্বমিতি সম্বন্ধ: সিদ্ধ; ॥ ৮॥ 

নিরোধসমাধ্যত্যাসাচ্চিত্েন্দিয়াণাং প্রবিলয়েহস্মতপ্রত্যয়গতস্ত বৌধস্ত শ্বচৈতন্যভাবেন নির্বি্লবা- 
বস্থানদর্শনাতদেবাস্মতপ্রত্যরস্তাবিকারি স্বরূপম্। তদা লীনানি চিতেন্রিয়াণ্যব্যক্তভাবেনাবতিষ্টস্তে। 
সোহ্ব্যক্তভাবঃ প্রকৃতি | যথাহ__ 

শেষ, চিত্তবৃত্তি সকলের সহিত বিশেষশৃন্য বোঁধ বা পুরুষের সহিত একাত্মবৎ পপ্রকাশাবসায়। যেমন 
বন্তি ও তৈল বিভিন্ন হইলেও দীপশিখার যাইয়া একত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইবপ ইন্দ্রিয় সকলে ভিন্নরূপে 
অবস্থিত বিষয়সকল, বুদ্ধিতে নির্ব্বিশেষ প্রাকাশ্ঠপরধযবসানরূপ ( আমি জ্ঞেয়ের জ্ঞাতা” ঈদৃশ 
পুরুষের সহিত যে নির্ব্বিশেষে জ্ঞানরূপ অবসান বা পরিণাম, তত্রপ ) একত্ব প্রাপ্ত হয়। “আমি 
জেয বিষয়ের জ্ঞাতাঁ এইরূপ আমিত্ব-বুদ্ধিই প্রাকাশ্ঠপর্ধ্যবসাঁন এবং তাহা সমস্ত বিষয়জ্ঞানেই সাধারণ 
অর্থাৎ সমস্ত বিষয়জ্ঞানের মূলে “আমি জ্ঞাত” এই ভাব আছে। তাহাতে ত্রষ্টার সহিত বুদ্ধির 
অভিন্ন জ্ঞান হয়। কিঞ্চ বিষয়সকল সেই আমিত্ব-প্রত্যয়ের উপরে যাইতে পাঁরে না৷ ( তাহার উপরে 
বিী)। অতএব পুরুবের সাক্ষিদ্রঈত্ব এবং বৌদ্ধবিষরের ( নিধিবশেষ আত্মবুদ্ধির ) দৃশ্তত্বরূপ 
সম্বন্ধ সিদ্ধ হইল ॥ ৮॥ 

নিরোধসমাধির অভ্যাস হইতে ( যোগ সুত্র ১১৮) চিত্তেন্দরিয় প্রবিলীন হইলে অন্মৎপ্রত্যয়গত 
বোধ, অর্থাৎ “আমি এই প্রত্যরের যাহ! স্বপ্রকাশরূপ মূল তাহা, স্বচৈতন্ঠভাবে নিহিপ্লব বা 
অভগ্ররূপে অবস্থান করে বলিয়!, স্বচৈতন্থই অন্মৎ প্রত্যয়ের অবিকারী স্বরূপ *। তখন চিতেন্ত্রিয়গণ 
লীন হুইয়৷ অব্যক্তভাবে ধাকে। সেই অব্যক্ত ভাঁবের নাম প্রক্ৃতিতত্ব। যথা উক্ত হইয়াছে 

সেই পধ্যন্তই বিকার বা পরিণাঁম থাকে । তদতিরিক্ত স্বচৈতন্য বুদ্ধিরও প্রকাঁশক, তাহাতে বৈষয়িক 
চাঁঞ্চগ্য যাইতে পারে না। বুদ্ধিতে পরিণাম থাঁকিলেও তাহা একরূপ, অর্থাৎ অপ্রকাশিতকে প্রকাশ 
কলার প্রবাহম্বরপ। যাহা বুদ্ধিসমীপে যার, তাহাই প্রকাশিত হয়। সেই “যাহা” তাহা বুদ্ধিতে 
থাকে না, তাঁহার! ইন্দ্িগাদিতে থাকে । মনে কর, হস্তে স্থচী বিদ্ধ হইল; যদিচ সেই পীড়া মস্তিষ্ক 
ধাইয়। প্রকাঁশিত হয় (কারণ, হস্ত ও মন্তিফের স্নায়বিক সংযোগ ছেদ করিলে গীড়ার বোঁধ রহিত 
হয়), কিন্তু মস্তিষ্কে বা বুদ্ধিস্থানে পীড়া হয় না, হস্তেই পীড়া হয়। সেইরূপ চক্ষু-কর্ণাদিতে রূপাঁদি- 
জ্ঞানের ভেদ উপলব্ধি হয়, মন্তিষবস্ত বুদ্ধিতে বা প্রকাশের মূল-স্থানে তাহা! উপলব্ধ হয় না। নাঁনা- 
প্রকৃতির বৃত্তিভেদ বুদ্ধির নিয়স্থ করণবর্গেই অবস্থিত। আমিত্বরূপ স্বরূপবুদ্ধিতে আমি জাত 
এইরূপ একজাতীয় গ্রকাশশীল বৃত্তি সকলই উঠে। সদাই আম্মবুদ্ধির প্রতিসংবেদী বলিয়৷ পুরু 
পরিণামী হন ন|। কিঞচ বিষযাস্মগাঞ্চল্যের শেধাবস্থা বিষয়বোধরূপ প্রকাশ, সেই প্রকাশ বুদ্ধিতেই 
শেষ হয়, সুতরাং পুরুষে তাহা যাইতে পারে না। দীপ, আলোঁক ও আলোকিত ভ্রব্যের দৃষ্টান্ত 
( পাঠক মনে বাখিবেন ইহ উদাহরণ নর, দৃষ্টান্তমাত্র ) এম্থলে দেওয়া! যাইতে পারে। দীপ পুরুষ- 
সদৃশ, আলোক বুদ্ধিসদূশ ও নীলপীতাদি দ্রবা বিষয়সরপ । 

** অন্মং্প্রত্যয়ে বা বুদ্ধিতে দ্রষ্টার প্রতিসংবেদিত্ব থাকাতে তাহা ( অন্মৎপপ্রত্যয় ) বিরূপ 
জঞ্টা বা ব্যবহারিক গ্রহীতা ( অগ্রে ইহী উক্ত হইয়াছে ), করণবর্গ বিলীন হুইলে এ্রষ্টার শ্বরূপে 



সাংখ্যতত্বীলোঁকঃ। ৬১৭ 

“অব্যক্তং ক্ষেত্রলিঙস্থগুণাঁনাং প্রভবাপ্যর়ম। সদা পত্তাম্যহং লীনং বিজানামি শৃণোমি চ॥৮ 
ইতি। তথা চ “গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতীতি।” 

'নাশঃ কারণলয়” ইতি নিয়মাৎ চিতেন্দিয়াাঞ্চ তণ্তামব্যক্ঞাবস্থায়াং বিলয়দরশনাদব্যক্তং ব্রিগুণ- 
স্তেষাং মুলকারণম্। সবিপ্লবে নিরোধে লীনানাং চিত্তাদীনাং পুনর্ব্যক্ততারি 
সংঘস্বরূপমব্যক্তম্, নাসতঃ সজ্জায়ত ইতি নিযমাৎ। পরমার্থে চ সিগ্ধে চিদ্রেপেণাবস্থানকালেহব্যক্ততা- 
নতিক্রান্তেরসন্দরেপেব প্রক্ৃতিঃ। বথাহুঃ_“নিঃসন্তাসত্বং নিঃসদসৎ নিরসদব্যক্তমিতি।” তল্মা 
তত্ব্দূশি ভাবরূপেণাব্যক্তং বিচাধ্যম্। প্রধানবিষয়াঃ শ্রুতয়ো যথা-_ 

'ইন্্রিযেত্যঃ পরা হার্থা অর্েত্যশ্চ পরং মন:। মনসস্ত পরা বু্ধবব্ধেরাত্ম! মহাঁন্ পরঃ। মহ্তঃ 
পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ॥” ইতি। মহতঃ পরন্তাব্যক্তস্ত স্বরূপং যথাহ শ্রুতিঃ__ 

“অপবমম্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাগ্নন্তং মহতঃ পরং ঞ্রবং নিচায্য তং 
ৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥” ইতি। তথাচ-_“তদ্ধেদ্ং তদব্যাক্কতমানী” দিতি । “তমো বা ইদমেবাগর 
আসীৎ তৎপরেণেরিতং বিষমন্বং প্রয়াতী” তি চ। পরেণ পুরযার্থেনেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ 

( ভারতে ), “ক্ষেত্রের বা উপাঁধির চরম, গুণসকলের প্রভব ও লয়ম্বরূপ অব্যক্তকে আমি 
সর্বদী লীন বলিয়া দেখি, জানি ও শ্রবণ করি”। পুরশ্চ_“গুগ সকলের পরম রূপ কখনও দৃষ্টিপথ 
প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ লীনাবস্থাই চরম রূপ” ( যৌগভাষ্য )। “নাশ অর্থে স্বকারণে লীন হইয়া 
থাকা” (সাং স্থ) এই নিয়মে এবং অব্যক্তে চিত্েন্রিয়াদির বিলয় দেখ যাঁয় বলিয়। অব্যক্ত 
ত্রিগুণই চিত্তেন্দিয়াদির মূল কারণ। সবিপ্লব নিরোধে, অর্থাৎ যে নিরোধসমাধি ভগ্ন হয় 
তাহাতে, লীন বা অব্যক্তাবস্থ। হইতে চিত্েন্রিয়াদির পুনশ্চ ব্যক্ততাপ্রাপ্তি দৃষ্ট হয় বলিয়া! তত্ব- 
দৃষ্টিতে অব্যক্তুকে সংস্বরূপ বলিতে হইবে; কারণ, অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইতে পারে ন|। 
আর চিত্তাদির প্রলয় হইলে দ্রষ্টার সদ! চিন্মাত্রম্বরূপে অবস্থান হয়, সুতরাং পরমার্থসিদ্ধি হইলে 
চিন্তাদিরা কখনও অব্যক্ততা অতিক্রম করে না, তজ্জন্ত পুনশ্চ ব্যক্তরূপে গ্রাহ না হওয়াতে অব্যক্তকে 
অসতের মত বলা যাইতে পারে। যথ৷ উক্ত হইয়াছে__“অব্যক্ত সত্ব ও অসত্তশূন্ত, সদসৎ নহে, 

এবং অসৎ নহে» অর্থাৎ পরমার্থনৃষ্টির দ্বারা বুদ্ধি চরিতার্থ হইলে সৎ (অন্থভাব্য ) নহে, এবং তত্ব- 
দৃষ্টিতে অসৎ নহে। অতএব তত্দৃষ্টিতে অব্যক্ত তাঁবরূপে বিচাধধ্য *। ২1১৯ (১) দ্রষ্টব্য । 

প্রধানবিষয়ক শ্রুতি থা-_-“অর্থ সকল ইন্্িয়ের পর, মন অর্থের পরস্থ, মনের পর বুদ্ধি, বুদ্ধির 
পর মহান্ আত্মা, মহতের পর অব্যক্ত, অব্যক্তের পর পুরুষ”। মহতের পরস্থ অব্যক্ত পদার্থের 
স্বরূপ সেই শ্রুতিই (কঠ ) অগ্রে বলিয়াছেন। বথা-_“অশব্দ, অস্প্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস, 
নিত্য, অগন্ধ, অনাদি, অনন্ত, গ্রুব ( অক্ষয়), মহতের পর পদার্থকে জানিয়া মৃত্যুসুখ হইতে মুক্ত 
হয়, অর্থাৎ পুরুষ-সাক্ষাৎকার লাত হয়” (ইহার অর্থ আত্মপক্ষেও ব্যবহৃত হয়)। অন্ত শ্রুতি 
যথা-_“এই সমস্ত অব্যক্ত ছিল”। “অগ্রে তমঃ ছিল, তাহা পরের দ্বারা ঈরিত বা উপদশিত হইয়! 
বিষমত্ব প্রাপ্ত হয়।” পরের ঘারা অর্থাৎ পুরুতার্থের বার ॥ ৯॥ 

অবস্থান হয়” ( যোৌগথত্র ), তাহাই স্বরূপগ্রহীতা । “পুরুষ বুদ্ধির সরূপ ( সদৃশ ) নয় এবং অতাস্ত 
বিরূপও নহে” ( যোগভাব্যু, ২২০ )। বুদ্ধির পুরুষসারপ্য অথব! ভ্রষ্টার বৃত্তিসারপ্যই ব্যবহারিক 
গ্রহীতা! বলিয়। উক্ত হইয়াছে । অন্মতপ্রত্যয়ের মধ্যে পুরুষও অন্তর্গত থাকেন। তিনি তাহার 
প্রতিসংবেদিরূপে বর্তমান আছেন। 

* এই বিষয় অনেকে ধারণা করিতে না পারিয়৷ তত্বনষ্টিতে প্রকৃতিকে অসন্জরপ বলিদ্বা 
বাতুলত। প্রকাশ করে। 



৬১৮ গুণানাং বৈষম্যম্ | 

বাখানে সক্রিয়েঘু চি্েন্দিয়েফু অশ্মিমূলস্ত দরষ্, ধো বিকারভাবঃ প্রতীরতে স তল্ল বিরূপে৷ 
ব্যবহারিকো গ্রহীতা । উক্তঞ্চ__“স। চাত্মন! গ্রহীত্রা সহ বুদ্ধিরেকাত্মিক! সংবিদিতি তন্তাঁঞ্ গ্রহীতুর- 
স্তর্ভাবাৎ ভবতি গ্রহীতৃবিষয়ঃ সম্প্রজ্ঞাতঃ” ইতি; সাশ্মিতেত্যর্থঃ ৷ যেন বুদ্ধন্তভূতেন গ্রহীতৃভাবেন 
ব্যবহারাঃ ক্রিয়ন্তে স ব্যবহারিকো! গ্রহীতা ॥ ১০ ॥ 

বিক্রিগমাণান্মত্প্রত্যয়ঃ ভ্রয়াণীং ভাবানাং সমাহারঃ | তে যথা, অন্মীত্যেতদন্তর্গতঃ প্রকাশশীলে। 
ভাবঃ, তন্ত চ বিকারহেতুঃ ক্রিয়াশীলে৷ ভাবঃ, প্রকাশশ্তাবরকঃ স্থিতিশীলভাবশ্চেতি। ইমে ত্রয়ো 
মূলভাবাঃ সত্বরজন্তমআখ্যাঃ সর্ব্বেষাং বিকারাণাং মৌলিকাঃ। তত্র প্রকাশশীলং সত্বং, ক্রিয়াশীলং 
বজঃ, স্থিতিশীলঞ্চ তম ইতি। কৈবল্যাবস্থায়াং বৈকারিকপ্রকাশাত্মকপ্রখ্যাশূন্যং পরবৈরাগ্যেণ 
্রবৃত্তিশ্ং সর্ববসংস্কারহীননিরোধাৎ স্থিতিশৃহ্ন্তঃকরণং প্রকৃতিলীনস্তবতি। অব্যক্তত্বাদমূঃ সত্বরজ- 
সুমআত্মিকাঃ প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতয়ঃ সমত্বমাপদ্যন্তে। তম্মাদাহুঃ-_“সত্বরজ্তমসাং সামাবস্থা 
প্রকৃতিঃ” ইতি ॥ ১১ ॥ 

ব্যক্তাবস্থায়াং চিতেন্িয়েু গুণীনাঁং বৈষম্যম্। একত্রৈকম্ত প্রাধান্তমন্তয়োশ্চোপসর্জনী- 
ভাবঃ। তে হি গুণাঃ নিত্যসহচরাঃ জাঁতিব্যক্ত্যোঃ প্রত্যেকং বর্তমানাঃ। বথাহুঃ-_“গুণাঃ 

বৃখানদশায় ঘখন চিতেন্দিয় সক্রিয় হয়, তখন “আমিত্ব* ভাঁবের মূল দ্রষ্টার যে সক্রিয় বা পরিণামী 
ভাব প্রতীত হয়, তাহা৷ দ্রষ্টার বিরূপ, ব্যবহারিক গ্রহীতা । যথা উক্ত হইয়াছে-_“সেই অস্মিত! 
বা গ্রহীতা_আত্মার সহিত বুদ্ধির একাতআ্মবোধ। তাহার মধ্যে ( অশ্মিতার মধ্যে ) গ্রহীতার অন্তর্ভাব 
হওয়াতে তথ্বিষয়ক সমাধি গ্রহীতৃবিষয়ক সম্প্রজ্ঞাত” অর্থাৎ সাম্মিত সমাধি। বুদ্ধির অন্তভূ ত যে গ্রহীতৃ- 
ভাবের দ্বার! জ্ঞাতৃত্বা্দি বা “আমি জ্ঞতা' ইত্যাকার ব্যবহার হর, তাহাই ব্যবহারিক গ্রহীতা! ॥ ১০ ॥ 

বিক্রিয়মাণ অন্মৎ্-প্রত্যয় তিনপ্রকার ভাবের সমাহার ; অথাৎ তাহ! বিশ্লেব করিলে তিনপ্রকার 
মূলভাব পাওয়া যায়। তাহারা বথা_“আমি' এই প্রকার প্রত্যরের অন্তর্গত প্রকাশশীল ভাব, তাহার 
পরিণামকারক ক্রিরাশীলভাব, এবং প্রকাশের আবরক স্থিতিশীল ভাব এই তিন প্রকার মূল ভাবের 
নাম সত্ব, রজঃ ও তম: ; তাহার। সর্ববিকারের মৌলিক রূপ। তন্মধ্যে যাহা প্রকাশশীল তাহা সত্ব, 
বাহা৷ ক্রিয়াশীল তাহা রজঃ, এবং যাহা স্থিতিশীল তাহা! তম। বেকারিক প্রকাশাত্মক ব৷ বিকারের 
ফলস্বরূপ যে প্রখ্যা তদ্রহিত, পরবৈরাগ্যের 'দ্বার৷ সঙ্কল্াদিরপ প্রবৃত্তিশৃন্ত এবং শাস্বতিক নিরোধহেতু 
সংস্কাররূপ স্থিতিশৃল্য, কৈবল্যাবস্থায় এই ত্রিভাবশূল্ত হওয়াতে অস্তঃকরণ প্রকৃতিতে লীন হয়। সত্ব, 
রজ ও তম-গুণাত্মক এ প্রথ্য। ( সর্বববিষয়বোধ ), প্রবৃত্তি এবং স্থিতি ( সংস্কার) অবাক্ততারূপ একত্ব 
বা সমতা প্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য বলিয়াছেন “সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা * প্রকৃতি” ॥ ১১ ॥ 

ব্যক্তাবস্থার চিত্তেন্দিয়াদিতে গুণের বৈষম্য অর্থাৎ এক ব্যক্তভাবে কোনও এক গুণের প্রাধান্য এবং 

* অন্তঃকরণের যে সাধনজন্ত ব| উপায়প্রত্যয় প্রলীনভাব, তাহাই কৈবল্যপদ। অস্তঃকরণ 
মূলকারণ প্রকৃতিতে লন হয়। প্রর্কতি সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা। অতএব অন্তঃকরণগত 
সন্ত, রজঃ ও তমোগুণ সাম্য করিতে পারিলে তবে অন্তঃকরণ লীন হইবে। ভজ্জন্য সা্তিক, রাজস ও 
তামস বৃত্তির সাম্য করা প্ররৌজন। বিব্কেখ্যাতি, পরবৈরাগা ও নিরোধসমাধি এই তিন ভাবের 
দ্বারা গুণসাম্য হয়। কারণ, উহার তিন সম বা এক। যথা _'জ্ঞানন্তৈৰ পরা কাষ্ঠা বৈরাগ্যম্” 
( যোগভাঁষ্য ), তজ্জন্য বিবেকথ্যাঁতিরূপ চরম্ঞান ও চরমবৈরাগ্য একই হুইল, আর চরমবৈরাগ্যে 
বিষয়োপশমে চিত্ত নিরুদ্ধ থাকিবে । তজ্জন্ত প্রকাশশীল সাত্বিক বিবেকথখ্যাতি, বিরামপ্রযত্ব-ফলম্বরূপ 
রাজন পরবৈরাগ্য এবং তত্তনুলনায় তামস নিরোধ সমাধি ফলত একই হইল। এই প্রকার গুণসাম্যে 
অন্তঃকরণ গ্রক্কৃতিলীন হয়। 

পাদ 



সাংখ্যতত্বীলোকঃ। ৩১৯ 

পরম্পরোপরক্ত্রবিভাগাঃ সংযোগবিভাগধর্্াণ ইতরেতরোপা শ্রধেণোপাঞ্জিতঘরঘয্ঃ” ইতি। তথাচ 
_“অন্টোন্তমিথুনাঃ সর্ব্বে সর্বেবে সর্বত্রগামিনঃ” ইতি। সর্বত্র ত্রগুণাসন্তাবেহপি একৈকস্তৈৰ 
গুণন্ত প্রধানভাবাৎ সাত্বিকো রাজসম্তামসশ্চেতি ব্যবহারঃ। তথাচোক্তং “গুণপ্রধানভাবরৃত- 
স্তেধাং বিশেষ” ইতি। তথাচ-_সর্ববমিদং গুণানাং সন্নিবেশবিশেষমাত্রম্ ইতি ॥ ১২ ॥ 

ভোগাপবর্গে  ছ্বাবেবার্থে পুরুবস্ত। পৌরুষেরমস্থিপ্রত্যয়মাশ্রিত্য ছাবেতীবর্থাবাচরিতৌ 
তবতঃ। বখাহ--“তত্রেষানি্টগুপস্বরূপাবধারণনবিভাগাপন্দং ভোগঃ ভোক্রঃ শ্বরূপাবধারণমপবর্গ 
ইতি য়োরতিরিক্তমন্যদর্শনং নাস্তি” ইতি, পুরুঘার্থাচরণাত্মকতাদ্ ব্যক্তাবস্থায়াঃ পুরুষন্তস্তা 
নিমিত্তকারণম। অব্যক্তঞ্চ ব্যক্তভাঁবস্তোপাদানম। তণ্তৈব ব্যক্তত্বপরিণতিদর্শনাৎ। যথাঁহ__ 
“লিশস্তান্বয়িকারণং পুরুষো ন ভবতি হেতুস্ত ভবতীতি। অতঃ প্রধানে সৌন্ষ্যং নিরতিশয়ং 
ব্যাখ্যাতম্” ইতি। বিকারজাতন্ত নিমিত্রান্বরিনোদয়োঃ কারণয়ো। নিমিত্তং পুরুষঃ হ্বচৈতন্তন্বরূপঃ 
সদাবুদধঃ, প্রধানস্বচেতনমব্যক্তন্বরূপম্। বিরুদ্ধকারণনয়সভাব!দ ব্যক্তাবস্থায়াঃ ব্যক্তভাবেষু ত্রয় এব 
তাবা উপলভ্যন্তে। তে যথা-_পুরুধাভিমুখঃ চেতনাবদ্ভাবঃ, অব্যক্তাভিমুখঃ আবরিতভাবস্তথাচ 

অন্য গুণঘ্বয়ের অপ্রধানভাব থাক! । সেই গুণ সকল নিতাসহচর এবং জাতি ও ব্যক্তির প্রত্যেকে 
বর্তমান থাকে। যথা উক্ত হইয়াছে_-“গুণ সকল পরম্পরোপরক্ত-প্রবিভাগ, সংযোগবিভাগধর্মম, 
পরস্পরের আশ্রয়ে পরম্পর মুস্তি ৷ মহদাদিরূপ বাক্তিতা লাভ করে” ( যোগভাম্য )। অন্থাত্র যথা 
“গুণ সকল অন্টোন্তমিথুন এবং সকলেই সর্বত্র ব| সকল দ্রব্যে অবস্থিত”। সকল বস্তুতে 
গুণত্রয় বর্তমান থাকিলেও, এক এক গুণের প্রাধান্তহেতু সাত্বিক, রাজস ও তামস এইরূপ ব্যবহার 
হয়। যোগভাঘ্য যথা-_-গুণপ্রধাঁনভাব হইতে সাত্বিকাদি বিশেষ হয়, অর্থাৎ সত্বের আধিক্য 
থাঁকিলে তাহাকে সাত্বিক বলা! যাঁর, ইত্যার্দি। অন্যত্র ( যোগভান্যে) উক্ত হইয়াছে-_“এই 
সমন্তই গুণ সকলের সঙ্গিবেশ-বিশেষ বাঁ সংস্থানভেদমাত্র” ॥ ১২ ॥ 

পুরুষের ভোগ ও অপবর্গরূপ ছুই অর্থ। পৌরুষেরন অশ্মৎ-প্রত্যর আশ্র্ন করিয়৷ এই দুই অর্থ 
আচরিত হয়। যথ। উক্ত হইয়াছে__“তন্মধ্যে ইষ্ট ও অনিষ্ট গুণের স্বরূপাঁবধাঁরণ_যাহাতে গুণবুত্তির 
সহিত পুরুষের একতাপত্তি হয়_তাহ! ভোগ, এবং ভোক্তার স্বরূপাঁবধারণ অপবর্গ ; এই ছুইয়ের 
অতিরিক্ত অন্য দর্শন নাই” ( যোগতাব্য )। ভোগাপবর্ণরূপ পুরুতার্থের আচরণের ফলেই ব্যক্তাবস্থা ঃ 
তজ্জন্য পুরুষ ব্যক্তাবস্থার নিমিত্তকারণ। আর অব্য্তা প্রকৃতি ব্যক্তভাব দকলের উপাদান-কারণ; 
যেহেতু তাহারই বাক্ততারূপ পরিণতি দৃষ্ট হয়। যথা! উক্ত হইয়াছে__“লিঙ্গের ব! বুদ্ধির উপাদান- 
কারণ পুরুষ নহেন, কিন্তু তিনি তাহার হেতু বা নিমিত্ত-কারণ। এইজন্য প্রক্কৃতিতেই ব্যক্তভাঁবের 
চরমনুল্মুতা ব্যাখ্যাত হইয়াছে* * ( যৌগভাষ্য )। বিকারজাত ব্যক্তভাব সকলের নিমিত্ত এবং 
উপাদানরূপ কারণদ্বরের মধ্যে নিমিত্ত পুরুষ স্বচৈতন্তরূপে সদাব্যক্ত অর্থাৎ দদাবুদ্ধ এবং প্রধান 
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* “অচেতন প্রধান জগতের স্বতন্ত্র কর্তা” এইরূপ সিদ্ধান্ত সাংখ্টীয় বলিয়া! বাহার সাংখ্যপক্ষে 

দোষ দেন, তীহাদের ইহা।তরষ্টব্য । সাংখ্যমতে মূল কর্তা কেহ নাই। কারণ, কর্তৃত্বভাৰ মৌলিক 

নহে, উহা! চিজ্জড়সংযোগমাত্র। প্রধান কর্তা নহে, কিন্তু একমাত্র মূল উপাদান। উপাদান 

হইলেও প্রধান জগঘ্বিকাশের পক্ষে সমর্থ নহে। জগদ্বিকাশের জন্য পৌর্ষচৈতন্তরূপ নিমিত্তের 

অপেক্ষা আছে। পুকুষসাক্ষিত্ব বা চিদবভীস বা অচেতনকে চেতনবৎ করা না হইলে কখন 
গুণবৈষম্য হইতে পাঁরে না। চিদ্বভাঁদ হইতেই অর্থাচরণ বা৷ জগতবাক্তি হয়। 



৩২০ মহান্ মহত্তত্ং বা। 

তো; সম্বন্বভূতশ্চঞ্চজলভাবে! যেনাবৃতঃ প্রকাশাভিমুখঃ ক্রিয়তে প্রকাশিতশ্চ ভাব আবরণাভিমুখঃ 
ক্রিযরতে ইতি। তে হি যথাক্রমং প্রকাশশীলাঃ সাত্বিকাঃ স্থিতিশীল! ব্ডামসাঃ ক্রিয়াশীলাশ্চ 
রাজন! ভাবা ইতি ॥ ১৩॥ 

বযক্তাবস্থায়ামাগ্। ব্যক্তির্মীতিবৌধমাত্রাজ্মকো মহান্, যমাশ্রিত্য সর্ব জ্ঞানচেষ্টাদয়ঃ সিধাস্তি। 
৫কবল্যাবস্থায়াং প্রথ্যাপ্রবৃত্তিস্থিত্যভাবাৎ নান্ডি ব্যক্তসম্বন্ধিনঃ মহতঃ সপ্ভাঁবাবকাশঃ | স এব মহান্ 
ব্যবহারিকো গ্রহীতা । - ব্যক্তাবস্থায়ামন্ীতি-প্রত্যয়মাত্রমভিগুখীকৃত্য সমাহিতে চিত্তে যস্সিন্নাস্তর- 
ভাবেহবস্থানস্তবতি লস এব মহান্। সবিকারপ্রকাশশীলো মহানাত্মা, পুরুষস্ত অবিকারী 
চিদ্রপঃ ॥ ১৪ ॥ 

বুদ্ধিশ্চ লিঙ্গমাত্রঞ্চেতি মহতঃ সংজ্ঞাতেদঃ। কৃচিচ্চ স্বরূপেণাগৃহীতো৷ মহান্ করণকাধ্যং 
কুর্বন্ বুদ্ধিরিত্যতিধীয়তে । বথোক্তম্-_“বুদ্ধিরধ্যবসারেন জ্ঞানেন চ মহাঁংস্তথেতি” ॥ জ্ঞানেনা- 
স্্ীতিপ্রত্যয়াবধানেনেত্যর্থট ।  যথাহ-_“তমণুমাত্রমাত্মানমন্তুবিগ্ঠান্ীতি এবং তাবৎ সম্প্র- 
জানীতে” ইতি। অথুমাত্রং সুস্মম। মহত্তত্বং সাক্ষাৎকুর্ববতে। যৌগিন এবন্িখা সংবিৎ সম্প্রজায়ত 

উপলব্ধ হয়। তাহারা যথা ( ১ম) পুরুষাঁভিমুখ চেতনাবং ভাব, ( ২য়) অব্যক্তাতিমুখ আবরিত 
ভাব, (৩য়) এ ছুই ভাবের সন্বন্ধভৃত চঞ্চল ভাঁব__ঘাহা! আবৃত ভাবকে প্রকাশাভিমুখ করে এবং 
প্রকাশিত ভাবকে আবরণের বাঁ স্থিতির অভিমুখ করে। তাহারাই যথাক্রমে প্রকাশশীল সত্ভ, 
স্থিতিশীল তমঃ ও ক্রিয়াশীল রজঃ এই ত্রিগুণমূলক জিবিধ ভাব ॥ ১৩ ॥ 

ব্ক্তীবস্থায় আদি ব্যক্তি “আমি, এইরূপ বোধ-সন্ব্ধীয় মহাঁন্, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া! 
সমস্ত জ্ঞান-চেষ্টাদি সিদ্ধ হয়। কৈবল্যাবস্থাতে প্রথ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতির অভাবে ব্যক্তভাবের 
সমবন্ধকারক মহত্তত্বের তখন অবস্থিতি থাকিতে পারে না। সেই মহান্ই ব্যবহারিক গ্রহীতা । 
ব্যক্তাবস্থায় “আমি” এইরূপ প্রত্যয়মাত্রের অভিমুখে চিত্ত সমাহিত হইলে যে আস্তরভাব- 
বিশেষে অবস্থান হয়, তাহাই মহত্ত্ব *| মহদাত্ম। সবিকার প্রকাশশীল, আর পুরুষ অবিকারী 
চিদ্রপ ॥ ১৪ ॥ 

বুদ্ধি ও নিঙ্গমাত্র মহত্তত্বের সংজ্ঞাভেদ। কোথাও বুদ্ধি ও মহান্ ভিন্ন করিয়! উক্ত হইয়াছে, 
সেইস্থলে মহান্ যখন স্বরূপে গৃহীত না হইয়া! করণকাধ্য করে, তখন তাহা বুদ্ধি নামে অভিহিত 
হইয়াছে 1। যথা উক্ত হইয়াছে “বুদ্ধিকে অধ্যবসায় লক্ষণের ( অধ্যবসায়__মধিকৃত বিষয়ের 
অবসায় বা প্রকাশ হওয়া-রূপ অবসান) দ্বারা এবং মহান্কে জ্ঞানের দ্বারা বিবেক্তব্য” 
(তারত )। এখানে জ্ঞান অর্থে আমি এইবপ প্রত্যয়ধার| (তাহার অবধানের দ্বারা মহান্ 
সাক্ষাত্ক্ুত হন)। যথা উক্ত হইয়াছে-_“সেই অপুমাত্র আত্মাকে অনুবেদনপূরর্ক কেবল “আমি” 
এইরূপে সম্প্রজ্ঞাত হওয়া যার” ( যোগভাবষ্য, পঞ্চশিখাচাধ্য- বচন)। অগা অর্থে সুক্ক। 
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* ইহাঁকে সাশ্মিত সমাধি বলে। সাংখাীয় তত্বসকল কেবল অনুমেয় নহে, তাহার! সাক্ষর 
কা্য। যোগশাস্তে তুন্বসাক্ষাৎকারের উপায় ও স্বরূপ কথিত আছে, তাহ! অনুশীলন করিলে 
মহত্ত্ের স্বরূপ যথার্থরূপে নিশ্চিত হয়। বুভুত্সুগণের নিজের ভিতর তত্ব কল কিরূপে আছে 
তাহা চিন্তা করা উচিত।' 

+ একই জ্ঞাতৃত্বভাব বখন সার্ব্জ্ঞের জ্ঞাতা হয় তখন মহৎ, এবং যখন অল্পজ্ঞানের জ্ঞাত 
তথন বুদ্ধি। মহস্াবে সার্বজ্ঞযতেতু তাহাকে বিভূ বল! হইয়াছে, শ্রুতি যথা-_মহান্তং বিভুমাত্মানদ্* 
[ পরিশিষ্টে মহত্তব-সাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য ]| “আমি' মাত্র বুদ্ধিই মহান্। 



সাংখ্যতত্বালোকঃ। অহঙ্কারঃ। মন । ৩২১. 

ইতি ভাঁবঃ। সর্ব্ে প্রত্যয়! বুদ্ধিরিত্যভিধীয়তে মহান আত্ম পুনরাত্মবিষয়া শুদ্ধা' বুদ্ধিরিতি 
বিবেচ্যম্ ॥ ১৫ ॥ 

পুরুষাঁভিমুখত্বাদ্ বুদ্ধিসত্বনতিপ্রকাঁশশীলং সাত্বিকম্। যথাহুঃ-_-দ্রব্যমাত্রমভূৎ সত্বং পুরুষস্তেতি 
নিশ্চয় ইতি । তথাচ “অব্যক্তাৎ সত্বমুদ্রিক্তমমৃতত্বার কল্পতে ৷ সত্ত্বা পরতরং নান্ঠৎ প্রশংসন্তীহ 
পণ্ডিতাঃ। অন্ুমানাধ্জানীমঃ পুরুষং সত্নংস্রয়ম্” ইতি ॥ ১৬॥ 

অন্ত মহদাত্মনে! যঃ ক্রিরাঁশীলে! ভাবো যেনানাত্মভাবেন সহাত্মসন্বন্ধঃ প্রজায়তে সোঁহহংকারঃ। স 
চাঁসাবহংকারোহভিমানাত্বকঃ মমতাহন্তয়োম'লং ক্রিগ্াণীল ্বাদ্রাজপসিকঃ। ন্মধ্যতে চ “অহ্ং কর্তেতি 
চাপ্যন্ে। গুণন্তত্র চতুর্দশঃ ॥ মমারমিতি বেনানং মন্ততে ন মমেতি চেতি” ॥ ১৭ ॥ 

যেনানাত্মভাঁবা আত্মন! সহ বিধৃতাস্তিষ্ন্তি তদেব স্থিতিশীলং হ্ৃদয়াখ্যং মনঃ। তদ্ধি তাঁমস- 
মন্তঃকরণাঙ্গম্। প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতর ইতি ত্ররাণামন্তঃকরণধন্মীণাং ঘৎ স্থিতিধশ্মীশ্রয়ভূতং তন্মনঃ। 
“তথাশেষসংস্কারাধারত্ব”নিতি সুত্রেংপি তৃতীযান্তঃকরণস্ত মনসঃ স্থিতিশীলত্মুক্তম। নেদং 
পরিভাঁধিতং মনঃ হষ্ঠনাত্যন্তরমি্থ্িমম্। অন্তঃকরণেষু সাত্তিকরাজসৌ বুদ্ধ্যহস্কীরৌ তত্র চ যত তীমসং 
তন্মন ইতি দ্রষ্টব্যম্॥ ১৮ ॥ 

মহতত্সাক্ষাৎকারী ঘোগীর এরূপ খ্যাতি হর। সমস্ত প্রত্যয়ই বুদ্ধি, আর আত্মবিষগ়া শুদ্ধ! বুদ্ধিই 
মহান্, ইহ। বিবেচ্য। (ইহাতে এই বুঝিতে হইবে-_বেখানে বুদ্ধি ও মহাঁন্ পৃথক্ উক্ত হইয়াছে, 
তথার একই অন্মধ্প্রত্রাম্্ক মহান্ স্বরূপভাবে সাক্ষাংকৃত হইলে মহান্, এবং যখন জাননরূপ 
করণকাধ্য করে, তখন বুদ্ধি )॥ ১৫ ॥ 

পুরুষাতিমুখ বলির! বুদ্ধিসত্ব অতি প্রকাশশীল, সাত্বিক। যথ৷ উক্ত হইয়াছে-_ুদ্িসত্ত্ পুরুষের 
্রব্মাত্র বা পুক্ুষাশ্রিত ভাব ইহা ।নশ্চর হয়” (ভারত)। অন্থাত্র যথা--“অব্যক্ত হইতে বুদ্ধিসত্ব 
উদ্রিক্ত হয়। তাহ! অমৃত বিনা জান! যার । বুদ্ধিসত্ব হইতে শ্রেষ্ঠ (বিকারের মধ্যে ) অন্য কিছু 
নাই বলিরা পণ্ডিতেরা প্রশংসা করেন। অন্তুমান হইতে জানা যায় যে, পুরুষ সত্বসংশ্রয় বা বুদ্ধিতে 
উপহিত” ॥ ১৬ ॥ 

সেই মহদাত্মার যে ক্রিয়াশীল ভাব_যাহার দ্বারা অনাত্ম ভাবের সহিত আত্মসন্বন্ধ হয়, তাঁহার 
নাম অহঙ্কার। সেই অহঙ্কার অভিমানম্বরূপ, মমতার (“ইহা আমার' এইরূপ ভাব ) এবং অহস্তার 
("আমি এইরূপ” এবশুরকার প্রত্যয়, অর্থাৎ আমি দ্রষ্টী, শ্রোতা ইত্যাদির ) মূল। ইহা! ক্রিয়াবহুলত্ব- 
হেতু রাঁজসিক। এ বিষয়ে স্থৃতি যথা-“আমি কর্তী বা! অহঙ্কার নামক তাহার চতুর্দশ গুণ। তাহার 
দ্বারা “ইহা! আমার বা! ইহা! আমার না” এরূপ মনন হয়” ॥ ১৭॥ 

যে শক্তির দ্বারা অনাত্মভাব সকল আত্মার সহিত বিধৃত হইয়! অবস্থান করে, তাহাই হৃদয় 
নামক স্থিতিশীল মন *। তাহা তামস অন্তঃকরণাঙ্গ। প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি-ূপ তিন মূল 

ইকরণ-ধর্দের মধ্যে যাহ! স্থিতিধর্থ্বের আশ্রয়, তাহাই মন। “অশেষসংস্কারাধারত্বহেতু মন 
বাহোন্দরিয়ের প্রধান,” এই সাংখ্যহ্থত্রেও তৃতীরান্তঃকরণ মনের স্থিতিশীলত্ব উক্ত হইয়াছে । এই 
পরিভাবিত মন ষষ্ঠ আত্যন্তর ইন্জিয় নহে। অন্তঃকরণের মধ্যে যাহ! সাক তাহা বুদ্ধি, যাঁহা রাজন 
তাহ! অহঙ্কার, আর যাহ। তামস তাহাই মন, ইহা! দ্রষ্টব্য ॥ ১৮ ॥ 

* মন শব্দ অনেক অর্থে প্রযুক্ত হয়, পাঠক এই পুম্তক-পাঠে কেব্ল পরিভাষিত অর্থই গ্রহণ 
করিবেন। বুদ্ধি সাত্বিক, অহং রাজস এবং অন্তঃকরণের মধ্যে যাহা তামস অঙ্গ তাহাই হাদয়াখ্য মন। 
সাংখ্য শাস্ত্রে মন আত্যন্তর ইন্ড্িয় বলিগা সচরাচর গৃহীত হয়। তাহা সঙ্কল্পক মন। তথ্যভীত 
সদস্য মন ও জ্ঞানবৃত্তিরপ মন-_মনঃশবের দার! বুঝার | পরে দ্রষ্টব্য। 

৪১ 



৩২২ অন্তঃকরণম্। জ্ঞানাদিস্বরূপম্ ] 

মহদহংকারমনাংসি সর্বকরণমূলমন্তঃকরণম্। পুরুঘার্থাচরণক্রিায়াঃ সাধকতমত্বাত্তানি করণ- 
মিত্যভিধীয়স্তে। এাং পরিণামভূতীঃ সর্ব! অপ্যান্মশক্তনঃ করণম্। মহদাদরঃ বক্ষ্যমাণবাহৃকরণ- 
পুরুষয়োর্মধস্থতৃতত্বাদস্তঃকরণমিত্যভিধীয়স্তে ॥ ১৯ ॥ 

আত্মবাহেন হেতুন! বৌদ্ধচেতনতায়! উদ্রেকে যন্তুদ্রেকন্ত প্রকাশভাবস্তদেব প্রাকাশ্তপধ্যবসানং 
প্রধ্যাত্বরূপম। যে! ব! প্রকাশশীলম্ত বুদ্ধিসত্বস্ত ব্ষিয়ভূত উদ্রেকজ্তদেব জ্ঞানম্। অভিমানেনৈবাসা- 
বুদ্রেকোহন্মৎপ্রকাশমাপগ্ভতে। স চাঁভিমান আত্মানাত্মনোর্ভীবয়োঃ সম্বন্ধোপায়: | অভিমানান্দ 

সম্ভবতঃ, অহস্ত| মমতা। চেতি। ধনাদৌ মমত|, শরীরেন্দিয়েষু চাহস্তা । যথা নষ্টে মমতা- 
স্পদে ধনেহহমুচ্চটিতো৷ ভবামীতি প্রত্যয়, তথ! চাহন্তাম্পদে ইন্দ্রিয়ে শব্াদিবাহক্রিয়য়োদ্রিক্তে 
সতি উদ্রিক্তস্ত'গতাভিমানঃ প্রকাশশীলমন্তত্াবমুদ্রিক্তং করোতি | প্রকাশশীলভাবস্টোদ্রেকফলমেব 
জ্ঞানম। যথাভিমানেনানাত্মভাব আত্মসন্নিধী নীয়তে তথাত্মভাবোহপি অনাত্মভাবেন সহ সম্থধ্যতে | 
অভিমানেনানাত্বভাবন্ত শ্বাত্মীকরণং প্রবৃতিম্ববূপম্। তথ! চ তন্ত স্বাত্ীকূতভাবন্ত সংস্থ্ন্তাবস্থানং 
স্থিতিম্বরূপম্ ॥ ২ ॥ 

উক্তং গুণানাং নিত্যসাহচধ্যম্। তে সর্বত্রৈব পরম্পরমঙ্গাঙগিত্বেন বর্তস্তে। তন্মাপ্রিগুণাত্মক- 
মন্তঃকরণাজব্রয়মপি অন্টোন্তব্যতিষক্তং পরিণমতে। যাত্রকং তব্রৈব ত্রীণি, একন্সিনক্তে ইতরা- 
বধ্যাহাধ্যো ॥ ২১ ॥ 

জ্ঞানে স্থিতিক্রিয়াভ্যাং প্রকাশগুণত্তাধিক্যাজজ্তানং সাত্িকম্। চেষ্টায়মুদ্রেকশ্তৈব 

মহৎ, অহঙ্কার ও মন ইহাঁর! সর্ববকরণের মূল অস্তঃকরণ। পুরুতার্থাচর্ণ-ক্রিয়৷ ইহাদের ছার! 
সম্যক নি্প হয় তাই ইহার! করণ বলিয়। অভিহিত হয়। ইহাঁদের পরিণামভূত অন্য সমস্ত আত্ম- 
শক্তিরাও করণ। মহদাদির! বক্ষ্যমাণ বাহকরণের এবং পুরুষের মধ্যস্থৃভৃততাহেতু অন্তঃকরণ বলিয়া 
অভিহিত হয় ॥ ১৯ ॥ 

( এক্ষণে প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি এই তিন মূল অন্তঃকরণ-ধর্মের স্বরূপ উক্ত হইতেছে )। 
আত্মবাহ্ কোন কারণের দ্বারা বুন্িস্থ চেতনত! উদ্রিক্ত হইয়! যে প্রকাশভাব হয়, তাহাই প্রাকাশ্ত- 
পর্ধ্যবসান বা জ্ঞানের স্বরূপতত্ব। অথবা এরূপও বল! যাইতে পারে যে, প্রকাশশীল বুদ্ধিসত্বের যে 

বিষয়ভূত উদ্রেক, তাঁহাই জ্ঞান। ক্রিরাশীল অভিমানের দ্বার সেই উদ্রেক অন্মতপ্রকাশেতে 
পৌছায়। সেই অভিমান আত্ম ও অনাত্ম-ভাবের সম্বন্ধোপায়। অভিমান হইতে দুইপ্রকার 
প্রত্যয় উদ্ধৃত হয়, অহত্তা ও মমতা । ধনাদিতে মমতা ও শরীরেন্দ্িয়ে অহস্তা। যেমন মমতাম্পর 
ধন নষ্ট হইলে, “আমি উচ্চটিত হই” এইরূপ বোধ হয়, সেইরূপ অহস্তাম্পৰ ইন্দ্রিয়, শবাদি বাহ- 
ক্রিয়ার দ্বারা উদ্রিক্ত হইলে, সেই ইন্দ্িয়গত অভিমান উদ্রিক্ত হইয়৷ প্রকাশশীল অন্মস্তাবকে উদ্রিক্ত 
করে। প্রকাশশীল পদার্থের উদ্রেক হইলেই তাহার ফলে প্রকাশম্বভাব ভাব বা জ্ঞান হয়। যেমন 
অভিমানের দ্বার অনাআ্মভাব আত্মসান্লিধ্যে নীত হয়, সেইরূপ আত্মভাবও অনাত্মভাবের সহিত সন্বদ্ধ 
হয়। অভিমানের দ্বারা অনাত্মভাবের স্বাত্ীকরণই প্রবৃত্তির বা চেষ্টার ত্ববপ। আর সেট 
স্বাজীরুতভাবের অবিভাগণপিন্ন ব| লীন হইঠা অন্তঃকরণে অবস্থান করাই ক্ফিতির স্বরূপ ॥ ২০ ॥ 

গুণ সকলের নিত্য-সাহচধ্য উক্ত হইয়াছে । তাহারা সর্বত্র পরম্পর অঙ্গাঙ্গিরপে বর্তমান 
থাকে। তজ্জন্ত ব্রিগুণাত্মক অন্তঃকরণের অঙগত্রর (বৃদ্ধি, অহঙ্কার ও মন) পরম্পর মিলিত হই! 
পরিণত হয়। যথায় এক, তথায় তিন ; এক উক্ত হইলে অপর ছুই উহা থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেক 
অস্ত/করণপরিণামেই বুদ্ধি, অহং ও মন এই তিন থাকে বুঝিতে হইবে ॥ ২১ ॥ 

জ্ঞানেতে স্থিতি ও ক্রিয়া অপেক্ষ৷ প্রকাশগুপের আধিক্যবশতঃ জ্ঞান সান্বিক। চেষ্টাতে 



সাংখাতত্বালোকঃ। ভ্ঞানাদিধু গুধ-সন্নিবেশঃ | ৩৭৩ 

প্রাধান্ঠং ততঃ সা রাঁজসী। স্থিত্যাং যোৎপরিদৃষ্টো ভাবঃ স আবরিতশ্বরূপঃ, ততঃ স্থিতিন্তামসী | 
জ্ঞানচেষ্টাস্থিতযঃ প্রখ্যাপ্রবৃততিস্থিতয়ো বেতি ত্রয়ঃ সত্বরজন্তমোগুণান্বয়িনো মূলভাবা৷ বন্ধ্যমাণাস্থ 
প্রমাণাদিবৃতিষু সাধারণাঃ ॥ ২২ ॥ 

চিত্তেন্দিয়রপেণ পরিণতান্তঃকরণমন্মিতেত্যাখ্যায়তে। যথাহু*__“দৃশ্দর্শনশক্যোরেকাত্ম- 
তেবাস্মিতেতি”। আত্মন। সহ করণশক্তেঃ অভিমানকৃতৈকাত্মকতাশ্মিতেত্যর্থ; | তযনৈবাহং শ্রোতাহং 
দ্ষ্েত্যাদিকরণাত্মপ্রত্যয়্তবঃ। তথ! চাহুঃ-_“য্শ্চাবিশেবোঁহন্মিতামাত্র ইতি, এতে সত্তা- 
মাত্রন্তাত্মনঃ মহতঃ ফড়বিশেবপরিণামাঃ” ইতি। সোহমৌ যষ্ঠোহবিশেব; চিত্বাদিকরণোপাদানমিত্য- 
বগন্তব্যম। শরীয়তে চ “অথ যে! বেদেদ্ং শুণবানীতি স আত্মা শ্রবণায় শ্রোত্রমিতি” ॥ ২৩ ॥ 

অন্মিতায়াঃ ক্িষ্টাকিষ্টাখ্যো৷ দ্বিবিধঃ পরিণীমপ্রবাহে৷ জাত্যন্তরপরিণামকারী। অকিষ্টঃ প্রকাশা- 
ভিমুখ উর্ধশ্রোতো বিছ্ভাপরিণাম:, আবরণাভিসুখোহ্ব্বাক্লোতশ্চাবিষ্ঠাপরিণামঃ ক্িষ্টঃ। যত্রাস্তর- 
প্রকাশগুণন্তোৎকর্ষঃ সাত্বিককরণপ্রকৃত্যপুরশ্চ, স বিগ্ভাপরিণামঃ। ত্র চানাত্মভাবেন সহ সন্বন্ধঃ 
পুষ্ধলো ভবতি, সৌহবিদ্ভাপরিণামঃ ৷ যথাহুঃ--“অর্বাক্জোতস ইত্যেতে মগ্লাস্তমসি তামসাঃ” ইতি । 
তমসি অবিষ্ভায়ামিত্যর্থ;: | অবিষ্ভয়। উৎকৃষ্টে প্রকাশক্রিয়ে রুধ্যমানে ভবতঃ ॥ ২৪ ॥ 

উদ্রেকের আধিক্যবশতঃ তাহা রাজী । আর স্থিতিতে যে অপরিদৃষ্ট ভাব, তাহা আবরিত-্বরূপা 
তজ্জন্ত স্থিতি তামদী। জ্ঞান, চেষ্ট] ও স্থিতি, ব৷ প্রথ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি-সন্ব, রজঃ ও তম- 
গুণানুসারী তিন মূলভাব, বক্ষ্মাণ প্রমাণীদি-বৃত্তিরা উহাদেরই ভেদ ॥ ২২॥ 

চিত্ত ও ইন্দ্রিযূপে পরিণত অন্তঃকরণকে অশ্মিত। বলা যায়, অর্থাৎ চিতেক্রিয়ের উপাদানরূপ 
অন্তঃকর্ণই অন্মিতা। যথা উক্ত হইয়াছে,--“দৃক্শক্তি ও দর্শনশক্তির যে একাত্মতা, তাহা 
অম্মিতা।” অর্থাৎ আত্মার সহিত করণশক্তির যে অভিমানকৃত একাত্মতা, তাহাই অন্মিতা। 
তাহার দ্বারাই 'আমি শ্রোতা, 'আমি দ্রষ্টা' ইত্যাদিপ্রকার করণের সহিত একাত্মতাপ্রত্যয় হয়। 
তথা উক্ত হইয়াছে,_“ঘষ্ঠ অবিশেষ (প্ররুতি-বিকৃতি ) অস্মিতামাত্র, ইহারা ( অর্থাৎ অপর পঞ্চ 
সহ) সত্তামাত্র মহ্দাত্মার ছয় অবিশেষ পরিণাম,” সেই অশ্মিতাখ্য ষঠ অবিশেষই চিতেন্দ্িয়াদির 
উপাদান বলিয়া জ্ঞাতব্য। শ্রুতি বথা প“্যিনি অনুভব করেন যে আমি ইহা শ্রবণ করি তিনিই 
অশ্মিতারপ আত্ম, তিনিই শ্রবণের জন্ত শ্রোত্রবূপে পরিণত হন” ॥ ২৩ | 

অশ্মিতার জাত্যন্তর পরিণাঁমকারী ক্রিষ্ট ও অক্রিষ্ট নামক দুই প্রকার পরিণারমপ্রবাহ আছে। 
অর্থাৎ চিত্তেন্রিয়েরা৷ সদাই পরিণমামান হইতেছে, সেই পরিণাঁম হইতে তাহাদের প্রকৃতির ভেদ হইয়া 
যাঁর়। ( সেই প্রকৃতির ব| জাতির ভেদ ছুই প্রকার-_) যাহ! প্রকাশীতিমুখ উর্ধম্োত ও বিদ্তাপরিণাম 
তাহা অক্রিষ্ট এবং যাহা আবরণাভিমুখ নিম্নসোত ও অবিস্তাপরিণাম তাহ! ক্রি । যাহাতে আস্তর 
প্রকাশ গুণের উৎকর্ষ এবং তজ্জনিত সাত্বিক করণ-প্রক্কতির আপৃরণ হয় তাহাই অক্রিষ্ট বিদ্যা- 
পরিণাম। আর যাহাতে অনাত্ম ভাবের সহিত সম্বন্ধ পুঙ্ষল হয়, তাহাই ক্রি অবিষ্যাপরিণাম। যথ! 
উক্ত হইয়াছে “এই তম-তে মগ্ন তামসেরা অধঃক্রোত” | তম-তে অর্থাৎ অবিষ্ভাতে। অবিষ্ঠার ছার! 
উৎকর্ষযুক্ত প্রকাশ ও ক্রিয়া রুধ্যমান হয় & ॥ ২৪ ॥ 

* একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যাইবে যে, যোগসুত্রোস্ত অবিষ্ভার সহিত অত্রোক্ত অবিস্তার 
বস্তগত পার্থক্য নাই। তথাকার লক্ষণ সাধনের দিক্ হইতে, আর এখানকার লক্ষ্য অবিদ্যা- 
পরিণাম। অস্মিতা ও অভিমান শঞ্ধ গ্রায়ই নির্বিশেষে ব্যবহৃত হয়, তাহাও পাঠক ম্মরণ রাখিবেন। 
অবিচ্া-বিপরীত জ্ঞান। বিষ্তা-ষধার্থ জঞান। অনাস্মে আত্মখ্যাতি অবিষ্তা, আর বিস্ত। আত্মা! গ 
অনাত্বার পৃথক খ্যাতি। অবিষ্ঠার দ্বার! অন্ুলোম পরিণাম, বিষ্ঠার দ্বার! গ্রতিলোম পরিণাম । 



৩২৪ চিত্তমূ। প্রখ্যার্দীনাং পঞ্চ ভোঁঃ। 

অবিষযীভূতবাহ্সম্পর্কাদস্তঃকরণস্ত ত্রিগুণানুসারী ত্রিবিধঃ বাহাকর্ণপরিণামঃ প্রজান্বতে। 
“রূপরাগাদতূচ্চক্ষু-রিত্যাস্ডাত্র হ্থৃতিঃ ৷ . বাহাকরণ[নি যথা, প্রকাঁশপ্রধানং জ্ঞানেত্দিয়ং, ক্রিপাপ্রধানং 
কর্েন্দিয়ং, স্থিতিপ্রধানাঃ প্রাণাশ্চেতি। পঞ্চ পঞ্চ জ্ঞানেন্দিয়াদীনি ॥ ২৫ ॥ 

বাহৃকরণাপিতব্ষযযোগাদত্তঃকরণন্ত যাঃ পরিণামবৃতয়ো জায়ন্তে তাঁসাং সমষ্টিশ্চিতম্। তন্ধি 
বাহাপ্সিতবিষয়োপজীবিচিততং নিয়োগকর্তৃত্বাৎ প্রধানং বাহানাং ভূপবৎ প্রকৃতীনাম। ধিতমী 
চিতবৃত্তি, শক্তিবৃত্তিরবস্থাবৃত্িশ্চেতি। যয়| চিন্তাদয়ঃ ক্রিয়ন্তে সা শক্তিবৃত্তিঃ। বৌধচেষটাস্থিতিসহ- 
গতচিত্তাবস্থানবিশেষোহবস্থাবৃত্তিঃ | 

অস্তঃকরণস্ত প্রত্যয়সংস্কারধন্ম । তত্র প্রথ্যাপ্রবুতী প্রত্যয়াঁঃ, তে চিত্তন্ত বৃত্তয়ঃ | স্থিতিস্ত সংস্কারা 
যে হাদয়াখ্যমনসঃ বিষয়াঃ। উক্তর্চ “ঘতো নিরধীতি বিবয়ো যন্মিংশ্চৈব বিলীম়তে। হ্ৃদয়ং 
তদ্বিজানীয়াৎ মনসঃ স্থিতিকারণম্৮ ইতি ॥ ২৬ ॥ 

পঞ্চতয্যঃ প্রত্যেক: প্রখ্যাপ্রবৃতিস্থিতয়ঃ ৷ তত্র প্রখ্যাঁরূপন্ত চিত্তসত্বম্ত বিজ্ঞানাখ্যাঃ পঞ্চবৃতয়:, 
প্রমাথ-স্বৃতি-গ্রবৃ্তিবিজ্ঞান-বিকল্প-বিপধ্যয়া৷ ইতি। প্ররবৃত্তিরূপত্ত সঙ্কল্লকমনসঃ বৃত্তয়ঃ সঙ্কল্প-কল্পন- 
ক্টতি-বিকল্পন-বিপধ্যস্তচেষ্টা ইতি। স্থিতিরূপন্ত সংস্কারাধারস্ত হৃদয়াখ্য-মনসঃ সংস্কাররূপধাধ্যবিষয়াঃ 
প্রমাণসংস্কার-স্বতিসংস্কার-প্রবৃতিসংস্কার-বিকল্পসংস্কার-বিপর্যাঁসসংস্কার! ইতি । 

অবিষয়ীভূত * বাহাসম্পর্ক হইতে অন্তঃকরণের ত্রিগুণান্ুসারী ত্রিবিধ বাঁহকরণপরিণতি হয়। 
“রূপরাগ হইতে চক্ষু হইয়াছে” ইত্যাদি স্থৃতি এ বিষয়ের সমর্থক। বাহ্ করণ যথা প্রকাশপ্রধান 
জঞানেন্দিয়, ক্রিগ়াপ্রধান কর্মেন্দ্িয় ও স্থিতিপ্রধান প্রাণ। জ্ঞানেন্টিয়াদিরা সব পঞ্চ পঞ্চ ॥ ২৫ ॥ 

বাহাকরণার্পিত-ব্ষয়যোগে অন্তঃকরণের যে আভ্যন্তর পরিণাঁমবৃত্তি সকল উৎপন্ন হয়, তাগাদের 
সমষ্টির নাম চিত্ত । বাহ্করণার্পিত-ব্ষর়োপজীবী সেই চিত্ত, বাহোন্দ্রিরগণের পরিচালনকর্তা বলিয় 
তাহাদের প্রধান ; যেমন প্রজাগণের মধ্যে রাজা প্রধান। টিত্তরূপ বুত্তিগণ দ্বিবিধ, শক্তিবৃত্তি ও 
অবস্থাবৃত্তি। যাহার দ্বার! চিন্তাঁদি করা যার, তাহ। শক্তিবৃত্তি; 'আর বৌঁধ, চেষ্টা ও স্থিতির সহগত 
চিত্তের অবস্থানভাব-বিশেষ অবস্থাবৃত্তি | 

অন্তঃকরণ প্রত্যপন ও সংস্কার-ধর্মক | তন্মধ্যে প্রথ্য। ও প্রবৃত্তি প্রত্যয়ের অন্তর্গত এবং তাহার! 
চিত্তের বৃত্তি। আর স্থিতিই সংস্কার যাহ! হৃদয়াখ্য মনের বিষয়, যথা উক্ত হইয়াছে যাহা হইতে 
বিষয় নির্গত হয় এবং যাহাতে পুনঃ বিলীন হয় তাহাঁকেই মনের স্থিতি কারণ হৃদয় বলিয়৷ 
জাঁনিবে” ॥ ২৬ ॥ 

প্রধ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি ইহার! প্রত্যেকে পঞ্যপ্রকার, তন্মধ্যে চিত্তসত্বের প্রখ্যারপ অংশের 
পাঁচটি বিজ্ঞানাখ্য বৃত্তি যথা, প্রমাণ, স্থৃতি, প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান, বিকল্প ও বিপধ্যয়। সঙ্কললক মনের 
প্রবৃত্তিরপ পাঁচটি বু্তি, যথা সঙ্কর, কল্পনা, কৃতি, বিকল্পন এবং বিপধ্যন্তচেষ্টা। সংস্কারাঁধার 
হৃদয়াখ্যমনের স্থিতিরূপ পঞ্চ ধার্য্যবিষয় যথা-_ প্রমাণ-সংস্কার, স্থৃতির সংস্কার, প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের সংস্কার, 
বিকল্পবিজ্ঞানের সংস্কার এবং বিপধ্যন্তবিজ্ঞানের সংস্কার | 

* বাহৃকরণের অভিব্যক্তির পর বিষর গৃহীত হয়, সুতরাং যে আত্মবাহাভাবের সহিত আদিতে 
অন্মিতার সংযোগ হইয়! ইন্্রিয়াদিকূপে অভিব্যক্তি হয়, তাহাই অবিষযীভূত বাহা পদার্থ। উহা 
ভূতাঁদি নামক বিরাট পুরুষের অভিমান। প্রথমে তন্মাব্ররূপে উহা! গ্রাহ্ হইয়৷ ইন্দরিয়শক্তি 
সকলকে সংগৃহীত বা ব্যক্ত করে। তাহাই অর্থাৎ তন্ত্রের দ্বার৷ সংগৃহীত করণশক্তি সকল লিঙ্গ: 
শরীর নামে অভিহিত হয়। 



সাংখ্যততীলোকঃ। চিততেক্িয়াণাং পঞ্চত্বকারণম্। প্রমাণম্। ৩২৫ 

অথ কথং পঞ্চ ভেদাশ্িত্তস্ত সম্তবন্তীতি, উচ্যতে। ত্র্যঙ্গমন্তঃকরণম্। তন্ত পরম্পরবিরুদ্ধে 
সান্তিকতামসকোটা। তন্মাদস্তঃকরণং পরিণমামানং পঞ্চধা পরিণামনিষ্টাং প্রাপ্োতি। তত্রাগপরিণাম 
আগ্ঙগবুদ্ধেরশ্গতঃ পপ্রকাশীধিকঃ, মধ্যস্বতিমান-প্রধান; ক্রিয়াধিকঃ, অন্তয্চ মনোহমূগতঃ স্থিতি প্রধানঃ। 
আসাং পরিণামনিষঠানাং মধ্যে দ্বে পরিণামনিষ্ঠে বর্তেঘাতাম্। তয়োরেকা আগ্মিমধ্যক্বোঃ সন্বন্বভৃতা, 
অন্ঠ। চ মধ্যান্ত্যয়োঃ সন্বন্ধভৃত৷ ৷ এবং ত্র্যগত্বহেতোঃ পরিণম্যমানাদস্তঃকরণাঁৎ পঞ্চবিধাঁঃ পরিণতশক্তয়ঃ 

সম্ভবস্তীতি। ততস্ত চিত্তশক্রের্ববাহকরণশক্তীনাঞ্চ পঞ্চ পঞ্চ ভেদা অভবন্॥ ৯৭ ॥ 

প্রমাণাঁদীনি বিজ্ঞানানি। বিজ্ঞানং নাম চৈতপিকং জ্ঞীনং মন আদি ইন্দিমৈরালোঁচনান্তরং 
সমবেত-জ্ঞান-শক্তিভির্ধৎ সম্ভাব্যতে | অনধিগততজ্ববোধঃ প্রম! | প্রমায়াঃ করণং প্রমাঁণম্। চিত্ত" 
বৃত্তিষু প্রমাণং প্রকাশীধিক্যাৎ সাত্িকম্। প্রত্যক্ষান্থমানাগমাঁঃ প্রমাণানি। জ্ঞাণেন্দিয়প্রণাঁড়িকযা 
যশ্চৈত্তিকো! বৌঁধস্তৎ প্রত্যক্ষম। জ্ঞানেন্দিয়মাত্রেণালোচনাখ্যং জ্ঞানং সিধ্যতি। উক্তঞ্চ “অন্ত 

হালোচনজ্ঞানং প্রথমং নির্িকল্পকম্। বাঁলমুকাদিবিজ্ঞানসদৃশং মুগ্ধবস্থজম্॥ ততঃ পরং পুর্বস্ত 
ধর্মৈর্জীত্যাদিভিধয়া ৷ বৃদ্ধ্যাবসীয়তে সা হি প্রত্যঙ্ষত্েন সম্মত! ॥” ইতি। আলোচনং হি একেনৈবে- 
ভ্ভিয়েশেকদা গৃহমাণবিবয়খ্যাত্যান্মকম্। তদনন্তরভৃতং জাতিধর্মীদিবিশিষ্টং জ্ঞানং ঠৈত্তিকপ্রত্যক্ষম। 

যথ! বৃক্ষদর্শনে অক্ষা হরিদবর্ণাকারবিশেবমাত্রং গৃহৃতে ৷ উত্তরক্ষণে চ ছায়াপ্রদত্বাদিগুণাদ্িতো 
গ্রোধবৃক্ষোহ্যমিতি যদ্িজ্ঞানং ভবতি তদেব চৈত্তিকপ্রত্যক্ষমিতি ॥ ২৮ ॥ 

চিত্তের কিরূপে পঞ্চবৃত্তি হয়, তাহা উক্ত হইতেছে । অন্তঃকরণের তিন অঙগ। সেই ত্র্যঙ্গ 
অন্তঃকরণের সাত্বিক ও তামস কোটি পরস্পর বিরুদ্ধ। তজ্জন্য পরিণম্যমাঁন অন্তঃকরণ পঞ্চধা পরিণাম- 
নিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে আগ্ঘপরিণাম, আগ্ঙ্গ যে বুদ্ধি তাহার অনুগত, প্রকাঁশাধিক ; মধ্য 
পরিণাম অভিমাঁন-প্রধান, ক্রিয়াধিক ; আর অন্ত্যপরিণাম মনের অনুগত স্থিতিপ্রধান। এই তিন 
পরিণামনিষ্ঠার মধ্যে আরও ছুই পরিণাঁম-নিষ্ঠা থাকিবে, তন্মধ্যে একটা আগ্ভ ও মধ্যের সন্বন্ধভৃত 
এবং অন্যটা মধ্য ও অন্ত্যের সম্বন্ধভৃত। এইবপে ত্রাঙ্গত্বহেতু পরিণমামান অন্তঃকরণ হইতে পঞ্চবিধ 
পরিণতশক্তি উৎপন্ন হয়। সেইজন্য চিত্তশক্তির এবং ত্রিবিধ বাহৃকর্ণশক্তির পঞ্চ পঞ্চ ভেদ 
হইয়াছে ॥ ২৭ ॥ 

প্রমাণাদির। বিজ্ঞান । যে চৈতসিক (এন্ররিয়িক নহে) জ্ঞান, মন আদি আন্তর ও বাহ্ ইন্দিয়ের 
আলোচন ( অগ্রে দ্রষ্টব্য ) জ্ঞানের পর সমবেত জ্ঞানশক্তিদের (প্রমাণস্থৃত্য।দির ) দ্বারা উৎপাদিত 

, হয় তাহাই বিজ্ঞান। পূর্বে অনধিগত যে তত্ববিষয়ক বোঁধ (যথার্থ বোঁধ ) তাহা প্রমা। প্রমা 
যন্দার! সাধিত হয় তাহা! প্রমাঁণ। চিত্তবৃত্তি সকলের মধ্যে প্রমাণ প্রকাশীধিক্যহেতু সাত্বিক। প্রমাণ 
তিনপ্রকার,_ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। জ্ঞানেন্িয়-প্রণালীর (সঙ্কল্পক মনও ইহার অন্তভূক্ত) 
দ্বারা যে চৈত্তিক বোধ, তাহা প্রত্যক্ষ । কেবল জ্ঞানেন্দরিয়ের দ্বারা আলোচন-নামক জ্ঞান সিদ্ধ হয়। 
যথা উক্ত হইয়াছে,_প্রথমে নির্বরিকল্পক আলোচন-স্তান হয়। তাঁহ! বালক ব| মূক বাক্তির বা 
মৌহ্করবস্তজাত জ্ঞানের সদৃশ। পরে জাত্যাদিধর্থের দ্বারা! বস্ত যে বুদ্ধিকর্তৃক নিশ্চিত হয় তাহাই 
প্রতাক্ষ” । একই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এক সময়ে গৃহমাণ বিষয়ের প্রকাশরূপ জ্ঞানই আলোচন-জ্ঞান। 
তদনন্তর জাতিধর্মাদিবিশিষ্ট জ্ঞানই চৈত্তিক প্রত্যক্ষ । যেমন, বৃক্ষের দর্শন জ্ঞানে চক্ষুর দ্বারা হরিঘর্ণ 
আকারবিশেষমাত্র গৃহীত হয়; পরক্ষণেই যে “ইহ! ছাগ্সাপ্রদত্থাদিগুণযুক্ত স্তাগ্রোধবৃক্ষ” এইরূপ 
জ্ঞাঁন হয়, তাহা চৈত্তিক প্রত্যক্ষ * ॥ ২৮ ॥ 

* আলোচন জ্ঞানকে 967580100 এবং প্রত্যক্ষকে 2৩7০900100 এরূপ বল! যাইতে পারে। 



৩২৬ অনুমানাগমৌ | 

অসহভাবি-সহভাবি-সন্বন্ধগ্রহণ-পূর্ববকমপ্রতাক্ষ-পদার্থজ্ঞানমনুমানম্। আগ্তবনাচ্ছোতুধো- 
ইবিচারসিক্ধো নিশ্চয়; স আগমঃ। যদ্বাক্যবাহিতশক্তিবিশেষাদভিভূতবিচারন্ত শ্রোতুন্তদ্বাক্যার্থ- 
নিশ্চয়ো ভবতি স তম্ত শ্রোতুরাণ্ডঃ। পাঠজনিশ্চয়ে। নাগমপ্রমাণম্। অন্ুমানজঃ শব্দার্থস্মরণজে! ব 
তত্র নিশ্মঃ। আগমপ্রমাণে তু স্ববোধসংক্রান্তিকামন্ত শ্রোতৃবিচায়াভিভবকৃচ্ছক্তিমতো বক্ত,ঃ শ্রোতুণ্চ, 
সাধকত্বেন সন্তাবোহহাধ্যঃ। যথাঁহ-_“আগ্ডেন দৃষ্টোহম্থুমিতো বার্থঃ পরত্র স্ববোঁধসংক্রান্তয়ে শবে- 
নোপদিশ্ততে শব্দাতিদর্থবিষয্ন! বৃত্তিঃ শ্রোতুরাগমঃ” ইতি। তম্মাৎ প্রত্যক্ষান্মানবিলক্ষণং প্রমায়াঃ 
করণম্ আগম ইতি সিদ্ধম্ ॥ ২৯ ॥ 

অসহভাবী ( অসত্রে সত্ব ও সত্ব অসত্ব) এবং সহভাবী (সত্ব সত্ব ও অসত্বে অসত্ব)-রূপ সম্বন্ধ- 
জ্ঞানপূর্ব্বক অপ্রত্যক্ষ পদার্থ নিশ্চয় করা অনুমান । আগত পুরুষের বচন হইতে শ্রোতার যে অবিচার- 
সিদ্ধ নিশ্চয় হয়, তাহার নাম আগম। বাহার বাক্যবাহিত শক্তিবিশেবে শ্রোতার বিগরশক্তি 
অভিভূত হইয়া সেই বাক্যের অর্থনিশ্চয় হয়, সেই পুকষ সেই শ্রোতার আপ্ত। পাঠজনিশ্চয়ের নাম 
আগম নহে, তাহাতে হয় অনুমাঁনজাত অথবা শবার৫ন্রণজাত নিশ্চয় হর। আগম-প্রমাণের 
এই ছুই সাধক থাকা চাই, যথা--(১) নিজবোঁধ শ্রোতাঁতে সংক্রান্ত হউক__এইরূপ ইচ্ছাঁকারী ও 
শ্রোতার বিচারা ভভবকরী-শক্তিশীলী বক্তা এবং (২) শ্রোতা। থা! উক্ত হইয়াছে,_“আপ্ত পুরুষের 
ঘার৷ দৃষ্ট বা অনুমিত যে বিষয়, সেই বিষয় অপর ব্যক্তিতে স্ববোধসংক্রান্তির জন্য আপ্ত বক্তা শবের 
দ্বারা উপদেশ করিলে সেই উপরিষ্ট শব্দ হইতে শ্রোতার যে সেই শবার্থবিষয়ক বোধ হয়, তাহা 
আগম” ( যোগভাষ্য ১৭)। তজ্জন্ত প্রত্যক্ষ ও অনুমান হইতে পৃথক আগম যে একপ্রকার প্রমার 
করণ তাহা সিদ্ধ হইল ॥ ২৯ ॥ 

স্পেস 

বস্তুত ইংরাজী প্রতিশব্ের দ্বারা ঠিক আলোচন প্রত্যক্ষ আদি পদার্য বোধ্য নহে। জ্ঞান সকল 
এইরূপে হয় - প্রথমে ইন্দিয়ের দ্বার! অল্পে অল্পে বা ক্রমশ আলোচন বা 5617586101 হয় এবং 

তাহার! একীভূত হইয়া বড় আলোচন বা ০০-০:018050 57586101 হয়| বেমন “রাম” শব 

শ্রবণ বা বৃক্ষ দর্শন। প্রথমে “র' শব্ধ পরে “আ” পরে “ম' এই সকলের শ্রবণরূপ 560586107 
হইতে থাকে। পরে উহারা একীভূত হয়। ইহাকে 7610506007 বলা ভয় এবং আমাদের 
আলোচনের লক্ষণে পড়ে। গৃহামাণ আলোচন বা 59758107গুলি একীভূত হওয়ার পর পূর্বব- 
গৃহীত ও সংস্কাররূপে স্থিত “রাম শব্দের অর্থজ্ঞানের সহিত উহা! একীভূত হয়। উহা! আমাদের 
প্রত্যক্-বিজ্ঞান এবং এক প্রকার ০০০০1০7 । গৃহ্মাণ ও পূর্বগৃহীত বিষয়ের একীকরণ-পূর্ব্বক 
জ্ঞানই প্রতক্ষবিজ্ঞান । 

আবার এক প্রকার বিজ্ঞান আছে যাহার নাঁম “তত্রজ্ঞান'__-যোগদর্শন পৃষ্ঠা ১৩৯, ২১৮ 
(৭) ভ্রষ্টব্য। উহ! পূর্ধণগৃহীত বিষয় মাত্র লইয়াই মানসিক বিজ্ঞান । ইহাও ০০০7০০11017) বিশেষ | 
বৌদ্ধদের ইহা মনোবিজ্ঞান। গৃহমাণ আলোঁচন, তাহার একীকরণ, তাহার সহিত পূর্বগুহীত 
নাম জাতি আদিরও “একীকরণপুর্ববক বিজ্ঞানই প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান। বৃক্ষদর্শনে চক্ষু ক্ষণে ক্ষণে 
অত্যন্পমাত্র গ্রহণ করে। পরে চিত্ত উহ! সব (এ 551886100 সকল ) একীভূত করে, পরে 
ূর্বজ্ঞাত নাম ও জীতি (০০000০50190 বিশেষ ) আদির সহিত একীভূত করিয়া চিত্ত জানে ইহা 
ডি ইহাই আমাদের প্রত্যক্ষ । ইহাতে 92105811010, 061050১6101) ও 00170011017 

আছে। তত্জ্ঞানরূপ ৫97)০1101-_-যেমন “ইহা! সত্য ইহা সাধ” ইত্যাদি কেবল পূর্ব 

গৃহীত বিষয় লইর়াই হয়। ণ ্ 



ংখ্যতত্বালোকঃ। স্থতিঃ, বিকল্পঃ। ৩২৭ 

প্রত্যক্ষজং বিশেষজ্ঞানম্। মুর্তি-গৃহমাণব্যবধিধর্ুক্তঃ বিশেষঃ। ঘটাদীনাং ব্ববিশেষশবদ- 
স্পর্শরূপাদয়ে৷ মৃত্তি । ব্যবধিরাকারঃ | অন্ুমানাগমাত্যাং সামান্তজ্ঞানম,। তদ্ধি সত্বামাত্রনিশ্চন়ঃ। 
জাতমূর্ত্যাদিধক্বৈঃ সা সত্তা! বিশিষ্যাতে ॥ ৩০ ॥ * 

অন্ুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্থৃতিঃ। তত্র পূর্বান্ৃতৃতশ্য সংস্কাররূপেশাবস্থিতন্ত বিষয়ন্তানুভূতিঃ | 
স্বতেরপি বিষয়ানুসারত স্ত্রয়! ভেদাঃ। তদ্যথা বিজ্ঞানস্থৃতিঃ প্রবৃত্তিস্বৃতিঃ নিদ্রাদিরুদ্ধভাবস্বৃতিরিতি । 
প্রমাণতুলনগ প্রকাশান্নত্বাৎ স্থৃতেঃ ছিতীয়ে সাত্বিকরাঁজসবর্গেহস্তর্ভাবঃ ॥ ৩১ ॥ 

তৃতীয়া বিজ্ঞানবৃত্িঃ প্রবৃতি-বিজ্ঞানং। তচ্চ জ্ঞানবৃত্তিযু রাজসম্। তদ্দেদদা৷ যথা, সন্ল্লাদি- 
মানসচেষ্টানাং বিজ্ঞানং কৃতিজ ন্ত-কর্রণাং বিজ্ঞানং তথা প্রাণাদেরপরিদৃষটচেষ্টানামন্ফুটবিজ্ঞানঞ্চেতি ত্রীণি 
চেতসি অন্ুভূয়মানানাং ভাবানাং বিজ্ঞানানি ॥ ৩২ ॥ 

চতুর্থবৃত্তিধিকল্লস্তল্ক্ষণং যথাহ-_“শবজ্ঞানান্থপাতী বস্তশূন্তো বিকল্পঃ” ইতি। “বস্তশূন্যত্েখপি 
শবদজ্ঞানমাহাত্যযনিবন্ধনে| ব্যবহারো দৃশ্তত ইতি” বাস্তবার্থশূনবাক্যন্ত বজজ্ঞানং তদনুপাতিনী যা 
চিত্পপরিণতিজ্জায়তে স বিবল্নঃ।  ভাষায়াং বিকল্পবৃত্তেরুপকারিতা । ত্রিবিধো বিকল্পো৷ যথ! 
বস্তবিকল্পঃ, ক্রিনাবিকল্পঃ, তথা চাঁভাববিকল্পঃ। আদ্যন্তোদাহরণং যথা, “চৈতন্তং পুরুষন্ত স্বরূপ”- 
মিতি, “রাহোঃ শির” ইতি চ। অত্র বস্তনোরেকত্বেহপি ব্যবহারার্থং তয়োর্ডেদবচনং বৈকল্পিকম্। 

প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিশেষজ্ঞান। মুগ্তি ও গৃহামাণ-ব্যবধিধর্ম-যুক্ত দ্রব্য বিশেষ । ঘটাঁদির স্বকীয় যে 
বিশেবপ্রকার শব্দ-ম্পর্শরূপাঁদি গুণ, (যাহা কেবলমাত্র প্রত্যক্ষের দ্বারাই ভেদ করিয়। জান! যায়) 
তাহার নাম মুগ্তি। ব্যবধি অর্থে আকার (প্রত্যক্ষকালীন যেরূপ আকার গৃহীত হয়, তাহাই গৃহমাণ 
ব্যবধি )। অনুমান ও আগম হইতে সামান্য জ্ঞান হয় ( যেহেতু তাহারা শব্বজন্য । শব দিয়! চিন্তা করা 
যাঁয় বলিয়া অনুমানও শব্দজন্য | শব্দের দ্বার। কখনও সমস্ত বিশে প্রকাশ কর| যায় না। মনে কর, 
একথখণ্ড ইটের ডেল; তাহার যথার্থ আকার যদি বর্ণন! করিতে যাঁও, তবে শতসহত্র শবের দ্বারাও 
পারিবে না। তেমনি যে কখনও ইটের বর্ণ দেখে নাই, তাহাকে শব্দের দ্বারা ঠিক ইটের বণ 
জানাইতে পারিবে না। তজ্জন্ত শব্জাত জ্ঞান সামান্ জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিশেবজ্ঞান। সামান্ঠ- 
জ্ঞানে পূর্বের অজ্ঞাত কোন মৃত্তির জ্ঞান হয় না)। সামান্য জ্ঞানে কেবল সত্তামাত্র নিশ্চয় হয়। 
সেই সত্তা! পূর্বজাত মুর্তি আদি ধর্মের ছারা বিশিষ্ট হয় ॥ ৩০ ॥ 

অনুভূত বিষয়ের যে অসম্প্রমোষ অর্থাৎ তাবন্মাত্রেরই গ্রহণ বা পুনরনুতৃতি (নুতনের অগ্রহণ ) 
তাহাই স্তৃতি। ন্থৃতিতে পূর্ববানুভৃত, সংস্কাররূপে অবস্থিত বিষয়ের অনুভূতি হয়। বি্ষিয়ানুসারে 
স্থতিরও ত্রিভেদ, যথা_ বিজ্ঞানস্থৃতি, প্রবৃত্তিস্থতি ও নিদ্রাদিরুদ্ধভাব-স্থৃতি। প্রনাণের তুলনায় 
প্রকাশের অল্লত্বহেতু স্থৃতি সাত্বিক-রাজসবর্গীন্তর্গত ছিতীর বিজ্ঞানবৃত্তি ॥ ৩১ ॥ 

প্রবৃতির বিজ্ঞান তৃতীর বিজ্ঞানবৃত্তি। জ্ঞানবৃত্তির মধ্যে তাহা রাজস। তাহার' তিনপ্রকার 
বিভাগ, যথা_সঙ্কল্লাদি সমস্ত মানস চেষ্টার বিজ্ঞান, কৃতিজাত কর্মসকলের ( কৃতির বিষয় পরে দ্রষ্টব্য) 
বিজ্ঞান ও যাহাদের অপরিদৃষ্টভাবে স্বতঃ চেষ্ট1 হইতে থাকে সেই প্রাণাদির অন্ফুট বিজ্ঞান। এই সব 
অন্থুভূয্বমান ভাবের বিজ্ঞানই প্রবৃত্তিবিজ্ঞান ॥ ৩২ ॥ 

চতুর্থ বৃত্তি বিকল্প। তাহার লক্ষণ থা উক্ত হইয়াছে-_শৰজ্ঞানের অন্থপাতী বন্তশৃন্ঠ বৃত্তি 
বিকল্প” । “বাস্তব বিষয় না থাকিলেও শবজ্ঞানমাহাত্যনিবন্ধন ব্যবহার বিকল্প হইতে হয়” । বান্তবার্থ- 
শুন্য বাক্যের যে জ্ঞান তাহার অনুপাতী ঘে চিত্তপরিপতি হয় তাহাই বিরল্প। ভাঁধাতে বিকল্পবৃত্তির 
অনেক উপকারিতা আছে (যেহেতু এপ বাস্তবার্থশৃন্ত অনেক বাক্যের দ্বারা আমর! সঘিষয় বুঝি 
ও বুঝাইয়। থাকি )। বিকল্প ত্রিবিধ, বথা-_বস্তাবিকল্, ক্রিদ্াবিকল্প ও অভাববিকল্প। আদর 



৩২৮ দিকালৌ। 

অকর্তা ত্র ব্যবহারসিদ্ধযর্থ, কর্তৃবৎ ব্যবহ্থিয়তে স ক্রিয়াবিকল্পঃ। যথা, “তিষ্ঠতি বাঁণঃ,” চা 
গতিনিবৃত্তাবিতি ধাত্বর্থ; গতিনিবৃত্তিক্রিগায়াঃ কর্তৃরূপেণ বাণে। ব্যবহ্ির়তে, বস্ততত্ত বাণে নাস্তি 
তৎক্রিয়াকর্তৃত্বমিতি। অভাঁবার্থপদাশ্রিত! চিততবৃত্তিরভাববিকল্পঃ, যথা, “অন্ৎপত্তিধর্মা পুরুষ ইতি। 
উৎপত্তিধন্ন্তাভা বমাব্রমবগম্যতে ন পুরুতান্বরী ধর্মস্তম্মাৎ বিকল্পিতঃ স ধর্মন্ডেন চান্তি ব্যবহার” ইতি। 

বৈকল্পিকৌ নিত্যব্যবহাধ্যো দিকীলৌ। যথাহ_“স খন্বরং কালো বন্তশৃন্তে! বুদ্ধিনির্াণঃ 
শব্দজানানুপাতী লৌকিকানাং বুখিতদর্শনানাং বস্তত্বরূপ ইবাবভাসত” ইতি। ভূতভাবিনৌ কালো 
শবমাত্রৌ অবর্তমানপদার্থে। তথাচ রপাদিধর্মশূন্যঃ ন কশ্চিদব্কাশাখ্যো বাহ্ঃ প্রমেয়ো ভাবপদার্থো- 
হ্বশি্যতে, রূপাদিশূনস্ত বাহস্যাকল্পনীরত্বাং । তন্মাৎ সাংখ্যনগ্নে দিন্কালৌ বৈকল্পিকত্বেন সম্মতৌ । 
অবান্ডবত্তেহপি বৈকল্পিকবিষয়স্য সিদ্ধবদসৌ ব্যবহ্িরতে। বন্ষ্যমাণবিপধ্যরবৃত্তিতুলনয়। গ্রকাশা ধিক্যাদ্ 
বিকল্পস্য চতুর্থে রাজসতামসবর্গেহন্তর্ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ | 

পঞ্চমী বিজ্ঞানবৃত্তিঃ বিপধ্য়ঃ। ধর চ মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রপপ্রতিষ্ঠং।  প্রমাণবিরুত্ত্বাৎ 
তামসবর্গীর ইতি। তস্যাপি বিবরান্থসারতঃ ভেদঃ পূর্ববৎ। অনাত্মনি আত্মখ্যাতিরেব 
মূলবিপধ্যয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ 

প্রবৃত্তি আগ্ধঃ সঙ্কল্পঃ সাত্তিকো জ্ঞানসমিকষ্টাৎ। উক্তঞ্চ “জ্ঞান্জন্তা ভবেদিচ্ছ! ইচ্ছাজন্া 
কুৃতির্ভবেৎ। কৃতিজন্যা তবেচ্েষ্ট৷ চেষ্টাজন্। ক্রিয়াভবেদিতি ।৮ 

উদাহরণ যথা, “চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ,” “্রাহুর শির'”। এই সকল স্থলে বস্তঘয়ের একতা 
থাকিলেও যে ভেদ করিয়া বল! হয় তাহা বৈকল্পিক। অকর্তা যে স্থলে ব্যবহাঁরসিদ্ধির জন্য কর্তার 
নায় ব্যবহৃত হয়, তাহা ক্রিয়াবিকল্প । যেমন “বাণঃ তিষ্ঠতি/ ব| “বাণ যাইতেছে ন।”, স্থ-ধাতুর অর্থ 
গতিনিবৃত্তি ; ততক্রিয়ার কর্তৃরূপে বাণ ব্যবহৃত হন্ন, বস্ততঃ কিন্তু বাণে কোন গতিনিবৃত্তির অনুকূল 
কর্তৃত্ব নাই। অভাবার্থ যে সব পদ ও বাক্য, তদাশ্রিত চিত্তবৃত্তি অভাববিকল্প । যেমন “পুরুষ উৎপত্তি- 
ধর্মশূন্য । এন্থলে পুরুতান্বরী কোন ধর্থের জ্ঞান হয় না, কেবল উৎপত্তিধর্মের অভাবমাত্র 
জানা যায়, সেজন্য এ ধর্ম বিকল্পিত এবং বিকল্পের দ্বারাই উহার ব্যবহার হয়”। (শৃন্ততা অবাস্তব 
পদার্থ, তাহার দ্বার। কোন ভাবপদার্থের স্বরপের উপলব্ধি হয় না, তজ্জন্থ এঁ বাক্যাশ্রিত 
চিত্তবৃত্তির বাস্তববিষয়ত। নাই )। 

নিত্য ব্যবহাধ্য দিক্ ও কাল বৈকল্পিক। বথ! উক্ত হইয়াছে ( যোগভাম্য ৩৫২ )--“সেই 
কাল বন্তশূন্, বুধিনির্মিত, শবজ্ঞানানুপাতী ; বুখিতদর্শন লৌকিকগণেরই নিকট তাহা বস্তস্বরপে 
অব্ভাসিত হয়” । ভূত ও ভাবী কাল কেবল শব্মাত্র সুতরাং অবর্তমান পদার্থ (বর্তমান কালেরও 
অল্পতার ইয়ত্তা নাই )। সেইবূপ রপাদিধন্বশৃন্ঠ করিলে অবকাশ নামক কোন বাহ্ প্রত্যক্ষযোগ্য 
তাবপদার্থ অবশিষ্ট থাকে না, কারণ রূপাদিশূন্ট বাহাপদার্থ কল্পনীয় নহে। সেইজন্য সাংখ্যশাস্তরে দিক্ ও 
কাল বৈকল্পিক বলিয়া সম্মত হইয়াছে । বৈকল্পিক বিষর অবাস্তব হইলেও তাহা সিদ্ধবৎ ব্যবহৃত হয়। 
বক্ষ্যমাণ বিপধ্যয়বৃত্তির তুলনায় প্রকাশাধিক্য-হেতু বিকল্প চতুর্থ রাজসতামসবর্ে স্থাপয়িতব্য ॥ ৩৩॥ 

পঞ্চমী বিজ্ঞান্ত্তি বিপধ্যয়। তাহা অবথাভূত মিথ্যাজ্ঞানম্বরূপ এবং প্রমাণের বিরুন্ধ বলিয়া 
তীমসবর্ীন্তর্গত। পূর্বববৎ বিষয়ান্গনারে তাহাও, তিন প্রকার বিভাগে বিভাজ্য। অনাত্ম চিত্তে, 
ইন্দ্রিয় ও শরীরে ( ইহারাই তিন বিভাগ ) যে আত্মখ্যাতি তাহাই মূল বিপধ্যয় ॥ ৩৪ ॥ 

প্রবৃত্তির মধ্যে হঙ্বল্পই প্রথম। তাহা জ্ঞানসপ্নিকষ্ট বলিয়৷ সাত্বিক। যথা উক্ত হইয়াছে,_ 
রি হইতে ইচ্ছ! হয়, ইচ্ছ! হইতে কৃতি উৎপন্ন হয়। কৃতি হইতে চেষ্টা এবং চেষ্টা হইতে 

য় হয় ৮ 



সাংখ্যতত্বালোকঃ। সঙ্কল্পং কল্পনং। কৃতিঃ | বিকল্পনং। | ৩২৯ 

চেতন্তন্ুভাব্মান-ক্রিয়ায়ামন্মিতা-প্রয়োগঃ সঙ্কল্ম্বরপমূ, যথা, গমিষ্যামীতাত্র গমনক্রিয়! 
অনাগতা, তদন্ুভাবপর্রবকম্ তদ্বত আত্মনো ভাঁবনম্ সঙ্কল্পদ্ঘরূপমূ। গমিম্যাম্যনাগতগমলক্রিয্াবান্ 
ভবিষ্যামীত্যর্থঃ। ক্রিয়ানুম্থত্য। সহাত্মসন্বন্ধে/খভিমানকৃতঃ | 

কল্পনং দ্বিতীপ্ং সাত্বিকরাজসম্। যা চিত্রচেষ্টা আহিত-বিষয়ানিতরেতরেধারোপয়তি তৎ 
কল্পনম্। যথাঁইদৃষ্ট-হিমগিরি-কল্পনদ্, চিত্তাহিত-পর্ববত-তুহিনানুস্থৃতিপূর্ববকম্। পর্বতাগ্রে তুহিনমা- 
রোপ্য হিমাপ্রিঃ কল্পযতে, যথোক্তং “নামজাত্যাদদিযোজনাত্মিক! কল্পন|”। 

তৃতীয় প্রবৃত্তিঃ কৃতি; রাঁজসী। ইচ্ছাজন্যরা যয়! চিত্রচেষ্টযা প্রাণেন্দিয়েষু চিত্তাবধানং 
ক্রিয়তে স! কৃতিঃ। সা হি প্রাণেন্দিবাণাং কাধ্যমূল। মনশ্চেন্টী। ন গমিষ্যামীতি মনোরথ- 
মাত্রেণৈৰ গমনং ভবতি। তৎ সঙ্কল্লানন্তরং যয! চিত্বচেষ্টয়া অবধানদ্বারেণ পাঁদৌ চলো ক্রিয়েতে 
দৈব কৃতিঃ শ্রুর়তে চ “মন:কতেনাধাত্যন্িং ঞ্রীরে” ইতি। উক্তঞ্চ “পরিণামোহথ জীবনম্্। চেষ্টা 
শক্তিশ্চ চিত্তন্ত ধর্ম দর্শনবর্জিতা” ইতি | 

বিকল্পনং চতুর্থী প্রবৃত্তি: চিতস্ত রাজসতামসবগীয়া। তচ্চ সংশয়রূপমনেককোটিযু, মুধ! ধাঁবনং 
চিত্তন্ত। কালাদি-বৈকল্পিক*বিষয্ব-ব্যবহরণধ্শপি যত্র বিকল্পবদবস্তবিষয়মুররীকৃত্য চিত্তং চেষ্টতৈ তদপি 
বিকল্পনম.। উক্তপ্চ “দংশন উতয়কোটিস্পৃগ.বিজ্ঞানং স্তাঁদিদমেবং নৈবং স্তার্দিতি”। অস্তি বা! নাস্তি- 
বেতি, কাধ্যমিদং ন ব1 কাধ্যমিত্যাদীনি বিকল্পনানি। 

চিত্তে অনুভূত (কল্িত বা স্থৃত) যে ক্রি তাহাতে অন্মিতা-( অভিমান ) প্রয়োগ সন্কল্পের 
স্বরূপ। যেমন ণ্বাইব” এই সঞ্চলে গমনক্রিনা অনাগত তাহার অন্থভাবপূর্বক নিজেকে 
তদ্যুক্তরূপে ভাঁবনই ( হওয়ান) সঙ্কল্পের স্ববপ; অর্থাৎ “যাইব” বা অনাগত গমনক্রিয়াবান্ 
হইব। ক্রিয়ার অনুম্থতির সহিত বে আত্মসন্বন্ধ তাহ! অভিমানকৃত | 

কল্পন দ্বিতীর৷ প্রবৃত্তি তাহা সাত্বিক-রাজস। যে চিত্তচেষ্টা আহিত বিষয়সকলকে পরস্পরের 
উপর আরোপিত করে, তাহ কল্পন। (সঙ্কপপ ও কল্পন ইহাদের পরম্পরের যোগে কল্লিত-সন্করর 
ও সঙ্কল্পিত-কল্পনা হর। স্বপ্ন ও তৎসদৃশ অবস্থার স্বতঃকল্পন বা! ভাবিত-্মর্তব্য চেষ্টা হয়) 
কল্পনের উদাহরণ যথা, অপৃষ্ট “হিমগিরি-কল্পন।”, চিত্তস্থিত পর্বত ও তুহিনের অনুস্থতিপূর্ববক 
পর্ববতাগ্রে তুহিন আরোপিত করিয়! হিমাদ্রি কল্পনা! কর! হয়। যথ! উক্ত হইয়াছে “ প্রত্যক্ষের 
সহিত ) নাম, জাতি আদি যোৌজনাই কল্পনার স্বরূপ” (সাং স্ বৃত্তি)। 

কৃতি নামক মনের তৃতীনা প্রবৃত্তি রাজস। ইচ্ছ। হইতে জাত যে চিত্রচেষ্টার দ্বারা প্রাণ-কর্মেন্দিয় 
আদিতে চিত্তাবধান কর! যায় তাহার নাম কৃতি। তাহা প্রাণের ও বর্শেন্রিয়ের কাধ্যের মুলভৃত 
মনশ্েষ্টা । শুদ্ধ “যাইব” এরূপ মনোরথের দ্বারাই গমন হয় না। সেইরূপ সঙ্কপ্পের পর যে 
চিত্রচেষ্টার দ্বারা অবধানপূর্ব্ক পাদদ্বর সচল হয় তাহাই ক্কৃতি। এ বিষয়ে শ্রুতি যথ! “মনের ক্ৃতির ব| 
কাধ্যের দ্বার! প্রাণ শরীরে আইসে” (প্রশ্নোপনিষদ্দ)। যোগভাষ্যে যথা “পরিণাম, জীবন বা প্রাণ, 
চেষ্টা ও শক্তি ইত্যাদির। চিত্রের দর্শনবঞ্জিত ধর্ম (৮ (ইন্দ্ির ও প্রাণের যে প্রবৃত্তি তাহার উপর 
যে মানস চেষ্টার আধিপত্য তাহাই কৃতি )। 

চিত্তের চতুর্থী প্রবৃত্তি বিকল্পন। ইহ! রাজসতামসবর্গীয় চেষ্টা। সংশররূপ যে চেষ্টার চিত্ত 
বুথ! অনেক কোটিতে ( দিকে ) ধাবন করে গাহ! বিকল্পনের উদাহরণ। কালাদি বৈকল্পিক বিষয়ের 
ব্যবহরণও বিকল্পন। বিকল্পের বিষয় শব্দজ্ঞানমাত্র অবস্ত ; তন্্রপ বিকল্পিত বিষয়ের অভিমুখে যনে 
চিত্তের চেষ্টা তাহাও বিকল্পন চেষ্টা। যথ৷ যোগভাম্যে উক্ত হইয়াছে,_“সংশর উতভর-কোটিস্পশি 
বিজ্ঞান, ইহ। এরূপ হবে কি ওরূপ হবে” এবন্প্রকার। আছে কি নাই, কর্তব্য কি অকর্তব্য ইন্ধযাদি 

৪২ 



৩৩৪ স্থখাদি-অবস্থাবৃত্তয়ঃ | 

অতন্্রপপ্রতিষ্ যা চিত্তচেষ্টা স্বপ্রা্দিধু ভবতি সা বিপধ্যস্তচেষ্টা চিত্তন্ত তামসী পঞ্চমী প্রবৃত্তিরিতি | 
উক্তঞ্চ “নেয়ং (স্বপ্নকালীনা ভাবিতম্মর্তব্যা ) স্থৃতিরপি তু বিপধ্যস্তলক্ষণোপপত্বাৎ স্ৃত্যাভাঁস- 
তথা শ্বতিরুক্তেতি”। ৃ 

চেষ্টায়ামভিমানোপ্রেকস্যাবকটপ্রবাহঃ । যতোহসাবন্তঃ প্রজায়তে 'ততস্ত বহিঃ কর্পেক্রিয়া- 
দাঁবাগচ্ছতি। বোধে চান্তঃপ্রবাহাভিমানোদ্রেকঃ বৈষয়িকবস্তুনঃ বাহত্বাৎ। 

স্কারাধারস্য হৃদয়াখ্যমনসঃ অনুগুণ। শ্চিততধর্মাঃ সংস্কাররূপ। স্থিতি; । স্থিতিষু প্রমাণসংস্কারাঃ 
সাত্বিকাঃ, স্থৃতীনাং সংস্কারাঃ সাত্বিকরাজসাঃ, রাজসাঃ প্রবৃতিসং-স্কারাঃ, রাঁজসতামসা বিকল্পসংস্কারাঃ, 
তথা তাঁমসা বিপধ্যাসসংস্কার! ইতি ॥ ৩৫ ॥ 

নুখাগ্াা! নবধ। চিত্তস্যাবস্থাবৃত্ত়ঃ সর্বববৃত্তিসাধারণ্য:। উক্তঞ্চ “দর্ববাশ্চৈতা বৃত্তয়ঃ স্ুখছু :খমোহা- 
স্মিকা” ইতি। তাসাং তিআো৷ বোধ্যগতাস্তিস্র-শচষ্টাগতাস্তিক্রশ্চ ধা্যগতাঃ। শক্তিবৃত্তিবদবস্থাবৃত্তি- 
ভিশ্চিত্তস্য ন জ্ঞানানিক্রিগ্নাসিদ্ধিঃ। জ্ঞানাদিক্রিয়াকালে চিত্তপ্য যদ্ যদ ভাবেনাবস্থানস্তবতি তা 
এবাবস্থাবৃত্তয়ঃ। করণগতত্বাৎ সর্বা এতা অনুতূয়ন্তে অথবা অন্ুভবেন প্রত্যরত্বমাপদ্যাস্তে ॥ ৩৬ ॥ 

তত্র সুখছুঃখমোহাঃ সত্বরজজ্তম-প্রধানা বোধ্যগত। অবস্থাবৃতঃ | সর্ষে বোধাঃ সুখাবহ! বা 

চেষ্টা, বিকল্পন। ( দিক্-কালরূপ অকল্পনীয় অবকাশ মাত্র কল্পনের চেষ্টাই বৈকল্পিক বিষয় ব্াবহরণ। 
যথা-_যেখানে শব্দাদি গুণ নাই তাহা অবকাশ ; মানন ক্রিয়। যাহাতে হয় তাহা কালাবকাশ ইত্যাদি 
রূপে অকল্পনীয় পদার্থ মাত্রের কল্পনের চেষ্টা বিকল্পন )। 

অলীকবিষয় প্রতিষ্ঠা! যে চিত্তচেষ্ট। স্বপ্রাদিতে হয় তাহাই চিত্তের পঞ্চমী তামপী প্ররত্তি বা বিপধ্যস্ত 
চেষ্ট। ( জাগ্রদবস্থাতেও বিপর্যস্ত চেষ্টা হয় কিন্ত স্বপ্রেই তাহার প্রাধান্য )। এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে, 
যথা ন্বপ্নকালীন যে এই ভাবিতন্র্তব্য ( কল্পিত ) স্ৃতি হয় তাঁহা বিপধ্যর-লক্ষণে পড়ে বলিয়া স্বৃতি 
নহে কিন্ত স্থৃত্যাভাসমাত্র অর্থাৎ তন্দ্রপ প্রতীতিমাত্র। (্বপ্রকালে যে অলীক অবথাভূৃতক্রিক্মভিমাঁন- 
প্রতিষ্ঠা চিত্তচেষ্টা হয়, জাগ্রৎকালে যাহা অনেকসময় ধারণাও করা যায় না, তাদৃশ চিত্রচেষ্টাই বিপর্যস্ত 
চেষ্টা )। 

চেষ্টাতে আভিমাঁনিক উদ্রেকের নিম্ন বা! বাহাভিমুখ প্রবাহ হয়। যেহেতু অগ্রে উহা অন্তরে 
জন্মে তৎপরে বাহিরে কর্মেক্টরিয়ারদিতে আসে । বোধেতে অভিমানোদ্রেক অন্তঃপ্রবাহ, কারণ 
বোধোদ্রেকজনক বিষয় বাহে অবস্থিত থাকে । 

সংস্কারাধার হৃদয়াখ্যমনের অনুরূপ চিত্রধর্মই সংস্কারবপ| স্থিতি। স্থিতিসকলের মধ্যে প্রমাণের 
সংস্কার সাত্বিক; স্থৃতিসকলের ,সংস্কার সাত্বিক-রাঁগস; প্রবৃত্তিসকলের সংস্কার রাঁজস, বিকল্পের 
সংস্কার রাজস-তামস ও বিপধ্যয়ের সংস্কার সকল তাঁমস স্থিতি । 

( এই সকলই প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি-ধর্দ্মের পঞ্চ পঞ্চ তেদ। সংস্কাপ্ ও প্রবৃত্তি সকলের 
প্রত্যেককে বিজ্ঞানবৃতিদের স্যায় বিভাগ করিয়! দেখান যাইতে পারে )॥ ৩৫ ॥ 

খাদি নয়প্রকার চিত্তের অবস্থাবৃত্তি, তাহার। প্রমাণাদি সর্ব-বৃতি-সাধারণ, যথা, উক্ত 
হইয়াছে ( যৌগভার্ধে ) “এই সমস্ত বৃত্তি ( প্রনাণাদি ) সুখ, চুঃখ ও মোহ-আত্মক”। তাহাদের 
মধ্যে তিনটা বৌধাগত, তিনটা চেষ্টাগত ও তিনটা: ধাঁধ্যগত। শক্তিবৃত্তির স্থায় অবস্থাবৃত্তির দ্বারা 
চিত্তের জ্ঞানাদি-কার্ধ্য সিদ্ধ হয় না । ভ্ঞানারদি-কাধ্যকালে চিত্তের যে যে ভাবে অবস্থান হয়, তাহার 
নাঁম অবস্থাবৃত্তি। অবস্থাবৃত্তি সকল করণগত ভাব বলিয়া অর্থাৎ করণের অবস্থাঁবিশেষ বলিয়৷ উহার 
অনুভূত হয় অথব। অন্ুভববৃত্তির দ্বার! উহার! প্রত্যয়স্বরপ হয় ॥ ৩১॥ 

তাহার মধ্যে নখ, ছুঃখ ও মোহ যথাক্রমে সত্ব, রজঃ ও তমঃপ্রধান বৌধ্যগত অবস্থাবৃত্তি। 



সাংখ্যতজালোকঃ | স্থখাদি-অবস্থাবৃত্তরঃ। ৬৩৯১ 

ছঃখাবহা! ব| মোহাবহাঃ সমুৎপদ্যন্তে। অনুকূলবিষয়ক্কতোদ্রেকাঁৎ স্ুুখং, প্রতিকূলবিষয়াচ্চ হঃখম্ । 
মোহ; পুনঃ নুখন্য ছুখন্ত বাঁতিতোগাৎ স্থধছুঃখবিবেকশৃন্ঠোংনিষ্টো জড়ভাবঃ, যথ| তয়ে। উক্ত 
“অথ ন্মোহসংযুক্তং কায়ে মনসি বা ভবেখ। অপ্রতক্যমবিজ্ঞেযং তমন্ডহৃপধারয়েদ্॥” ইতি । তঙথাঁচ 
“তত্র বিজ্ঞানসংঘুক্তা ত্রিবিধা চেতনা ঞ্ুব।। সুখছুঃখেতি যাঁমাহুরহুঃখাস্থথেতি চেতি।” গ্ুবা 
অবস্থিত] ইত্যর্ঘ: ॥ ৩৭ ॥ 

রাগদ্ধেধাভিনিবেশীশ্চেষ্টাগতাবস্থাবৃতয়ন্ধিগুণানুসারিণযঃ | রক্তং ঘ্বিষ্টং বাঁভিনিবিষ্টং হি 
চিত্তং চেষ্টতে। ুখানুশরী বাগঃ, ছুঃখান্গশরী ছেষঃ, স্বরসবাঁহিনী তথা মৃঢা চেষ্টাবস্থাতিনিবেশঃ। 
ন মরণআসমাত্রময়মভিনিবেশঃ ৷ স্বারসিক্যাঃ প্রীণাদিবৃত্তিরূপাঁধা৷ অভিনিবিষ্টচে্টায়া৷ নাশাশক্ষৈব 
মরণভয়াত্মিকেতি । অগ্যৎ সর্বং ভয়ং তথা ক্ষিপ্তাগ্ভবস্থা যত্র স্খহুঃখশূন্ঠং স্বতঃচিত্রচৈষ্টনং স 
এবাভিনিবেশঃ ॥ ৩৮ ॥ 

জাগ্রত্বপনস্যুগ্ডয়ো ধাধ্যগতাবন্থাবৃত়্ঃ | ধাধ্যং শরীরং, তংসম্পর্কাদ্ধার্ধ্যগতাবস্থাবৃত্তযশ্চিতস্ । 
জাঁগ্রদবস্থ। সাত্িকী, স্বপ্নাবস্থা রাজসী, নিদ্রাবস্থা তামসী | তথাচ শান্্ম__“স্তাজ্জাগরণং বিাত্রজসা 
্বপ্রমাদিশেৎ। প্রম্বাপনং তু তমস৷ তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততম্।॥” ইতি। জাঁগরে চিতেন্সিয়াধিষ্ঠানাচ্- 
জড়ানি চেষ্টন্তে। জাঁড্যমাপন্নেষু জ্ঞানেন্দরিয়কর্ণে্রিয়েমু তদনিয়তন্ত অনুব্যবসায়াধিষ্ঠানন্ত যদা চেষ্টা 

সমস্ত বোধই হয় সুখাবহ, অথব| ছুঃখাঁবহ, অথব| মোহাঁবহ হইয়া উৎপন্ন হয়। অন্কূলবিষয়কৃত 
উদ্রেক হইতে সুখ ও প্রতিকূল বিষয় হইতে ছুঃখ হয়। আর সুখ ঝা দুঃখের অতিভোগে 
সুখছুঃখভেদশূন্য অথচ অনিষ্ট বে জড়তাঁৰ হয়, তাহা! মোহ; যেমন ভয়কাঁলে হয়। 
এ বিষয়ে উক্ত ভইনাছে “শরীরে বা মনে যে অগ্রতক্য, অবিজ্ঞেয় (সাক্ষা্ভাঁবে জ্ঞেয় নহে) ও 
মোহযুক্ত অবস্থা! হয় তাহাই তম বলিয়! জানিবে।” পুনশ্চ “তন্মধ্যে বিজ্ঞান সংযুক্ত ব্রিবিধ গ্রবা 
চেতনা ব| বেদন। আছে, তাহারা সখ, ছুঃখ এবং অছুঃখাস্থখ”। ঞরবা অর্থে অবস্থিত বা 
অবস্থারূপা ॥ ৩৭ ॥ 

রাগ, দ্বেষ ও 'অভিনিবেশ যথাক্রমে সত্্, রজঃ ও তমৌগুণ-প্রধান চেষ্টাগত অবস্থাবৃত্তি। 
রাগযুক্ত, অথবা দ্িষ্ট, অথবা! অভিনিবিষ্ট হইয়! চিত্ত চেষ্টা করে। স্ুখানুস্থতিপুর্ববক যে চেষ্টা হয়, 
তাহাই রক্ত চেষ্টা। সেইরূপ ছুঃখান্ুশরী দ্বেষ। আঁর যে চেষ্টাবস্থা স্বরসবাহিনী বা শ্বাভাঁবিকের মত, 
সেই মূঢতাঁবে সমারন্ধ চেষ্টাবস্থা অভিনিবেশ। মরণত্রীসমাত্র এই অভিনিবেশের স্বরূপ নহে। 
প্রাণাদিবৃত্তিবপ স্বারসিক অভিনিবিষ্টচেষ্টার নাশীশঙ্কাই মরত্রাসের ম্বরূপ। অন্য যে সমস্ত ভয় ও 
বিক্ষিপ্তাদি অবস্থা যাহাতে সুখদুঃখশূন্ত স্বতঃ চিত্তচেষ্টন হয়, তাঁহাও অভিনিবেশ * ॥ ৩৮ ॥ 

জাগ্রৎ স্বপ্ন ও নুযুণ্তি ধা্যগত অবস্থাবৃত্তি। ধার্য শরীর, তাহার সম্পর্কে চিত্তের ধার্যগত 
অবস্থাবৃত্তি হয়। জাগ্রদবস্থ। সাত্িকী, স্বপ্রাবস্থা রাজসী ও নিদ্রাবস্থা তামসী। শাস্্ বথা__“সত্ব 
হইতে জাগরণ, রজোদারা স্বপ্ন ও তমোগুণের দারা স্রষুণ্তি হয়, জানিবে। তুরীয় অবস্থা তিনেতে 
সদ বিস্তমান ৮। জাগরণে চিত্ত ও ইন্দসিয়ের অধিষ্ঠান সকল অজড়ভাঁবে চেষ্টা করে। জ্ঞানেনদ্রিয 
ও কর্নেক্জরিয় জড়তা প্রাপ্ত হইলে, তাহাদের দ্বারা অনিয়ত যে অন্ুব্যবসায়ের অধিষ্ঠান (অর্থাৎ 

পপ পাও পপ? শপ সিপপাশশী 

ক নবেশ-ব্যাখ্যা-কালে ষোগভাষ্যকার মরণন্রাস-ব্যাখ্যা করাতে অভিনিবেশকে লোকে 
মরণত্রাীসই মনে করে। কিন্তু ভাঁষ্যকার ক্রেশন্বরূপ অভিনিবেশের মুখ্যাংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
স্বরূপ-ব্যাথা করেন নাই ; তাহার স্বরূপ সুজানুসারে বিসৃতভাবেন্যাখ্যাত হইতে পারে। বিশেষতঃ 
যোগের অভিনিবেশ একটা ক্লেশ বা পরমার্থ-সাঁধন-মন্বন্ধীয় পদার্থ। এখানে বস্তদৃ্টিতে ব্যাখ্যা 
হইয়াছে। শাস্ত্রে অভিনিবেশ শব্ধ অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। 



৬৬২ চিতব্যবসায় ৷ জ্ঞানেন্রিস্বাণি। 

তদাবস্থা হ্বপ্পঃ। যথোক্তম্ “ইন্দরিয়াণাং বৃপরমে মনোহবুপরতে! যদ্দি। সেবতে বিষয়ানেব তং 

বিগ্ভাৎ স্বপ্নদর্শনম্॥” ইতি। উৎস্বপ্ণে তু অজাড্যং কর্মেনদিয়াধিঠানানাম। নুযুণ্তিলক্ষণং 
যথাহ--“অভীবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃততিররিদ্রেতি । তা! চিতেনিকবাধিষ্ঠানানাং সম্যগজড়ত্ম। উক্তঞ্চ_ 
দুযুস্তিকালে সকলে বিলীনে তমোইভিভূতঃ সুখরূপমেতি॥” ইতি। গুণানামভিভাব্যাভিভাবকম্বতাবা- 
দবস্থাবৃতীনামন্থেমাহহবর্তনঞ্চেতি ॥ ৩৯ ॥ 

ত্রিবিধশ্চিতব্যবসায়ঃ।  সদ্যবসাঁয়োংনুব্যবসায়োপরিৃষ্টব্যবসায়শ্চেতি। কতিপয়শক্তী 
অধিকত্যৈকদেব যচ্িত্তচেষ্টিতং স ব্যবসার; | সদ্যবসায়ো গ্রাহণমন্ৃব্যবসায়শ্িন্তনমপরিদৃষ্টব্যবসাগো 
ধারণম। জ্ঞানেক্জরিয়াদীনধিকৃত্য বর্তমানবিষঝো ব্যবসায়; সদাখ্যঃ। অতীতানাগতবিষয়োহমুব্যবসায়ঃ 
স্থৃতবিষয়ালোড়নাত্মকঃ। যেন চানেগ্মানেন ব্যবসায়েন নিদ্রা্দাবপি সদা চিত্পরিণামে। জায়তে, 

সংস্কারাশ্চ যেনানুজীবন্তি, সোঁৎপরিদৃষ্টব্যবসারঃ | বথাহ--“নিরোধধ্শসংস্কারাঃ পরিণামোহথ 

ভীবনম। চেষ্টা শক্তিশ্চ চিত্ন্ত ধর্মা দর্শনবর্জিতাঁঃ ৮ ইতি। নিরোধ; সমাধিবিশেষঃ, ধর্ম পুণ্যাপুণো, 

সংস্কার বাসনারপা আহিতভাবাঃ, পরিণামৌৎপরিদৃষ্টব্যবসাবঃ, জীবনং প্রাণাঃ কাঁধ্যকারণধোরভেদ- 

বিবক্ষয়। জীবনং স্বকারণন্তান্তঃকরণন্ত ধর্মবত্বেনোক্তং, চেষ্টা অবধানরূপা, শক্তিশ্টেষ্টাজননী সর্ববশক্তযা- 

ত্মকং তৃতীক্ান্তঃকরণং মন ইতি ভাঁবঃ। ইত্যোতে সর্বের ভাঁবান্ত/মসা ইতি জ্ঞেয়াঃ | ৪০ | 
ব্যাকৃতমাভ্যন্তরকরণম, বাহাকরণীনধুনোচ্যন্তে। তেষু কর্ণত্বক্চক্ষ্রসনানাঁসা ইতি জ্ঞানেন্দিয়াণি। 

এতানি প্রণালীভূতানি প্রতাক্ষবৃত্তেঃ ৷ ক্রিগনাত্মনঃ বাহাবিষয়স্ত সম্পর্কীদু্িস্তায়ামিন্রিষাত্মাশ্মিতায়াং 

চিন্াস্থান ), তাহার যে চেষ্টা, সেই অবস্থার নাঁম স্বপ্ন। শীস্ম ঘা ইন্দিরগণের উপরম হইলে 
অনুপরত মন যে বিষয় সেবন করে, তাহাকে ্বপ্নদর্শন জানিবে ( মোক্ষধর্্ম )| উৎস্বপ্র অবস্থায় 

( ঘুমিয়ে চলা ফেরা করা) কর্মে্দিয়াধিষ্ঠান সকলের অজড়তা থাকে। স্যুণ্তিলক্ষণ বথ! _জাগ্রৎ ও 

্বপ্পের অভাবকারণ যে তম, তদবলম্বনা বৃত্তি নিদ্রা” । সেই সমর চিত ও ইন্ছরিরের (জ্ঞানেন্রিয়ের 

ও কর্শেন্দরিয়ের ) অধিষ্ঠানের সম্যক্ জড়তা হয়। যথ| উক্ত হইরাছে,_“নুবুপ্তিকালে সমস্ত বিলীন 
হইলে, তমোহভিভূত স্ুখরূপত। প্রাপ্তি হয়।” গুণ সকলের অভিভাব্যাভিভাঁবক শ্বতাব-হেতু 

অবস্থাবুত্তি সকলের অস্থিরতা এবং যথাক্রমে আবর্তন হয় ॥ ৩৯॥ 

চিত্তের ব্যবসার তিনপ্রকাঁর। সদ্যবসার, অন্ুব্যবসার় ও অপরিদৃষ্টব্যবসায়। কতকগুপি 

শক্তিকে অধিকার করিয়া যেন একই সমন্নে বে চিত্তচে্টা হয়, তাহাঁব নাম ব্যবসায়। সদ্যবসায়- 

গ্রহণ, অনুব্যবসায় চিন্তন ও অপরিদুষ্টব্যবসায়্ধারণ। জ্ঞানেন্দিয়াদিকে অধিকার করিয়া যে 

বর্তমানবিষয়ক ব্যবসায় হয়, তাহাই সদ্যবসায়। অনুব্যবসান্ন ম্বৃতবিষয়ের আলোড়নাত্মক, তাহা 
অতীত ও অনাগত-বিষয়ক | যে অবিদিত ব্যবসার়ের দারা নিদ্রাদিতেও চিত্তের পরিণাম হয়, 

আর যাহার ছারা সংস্কার সকল অনুজীবিত থাঁকে, তাহ! অপরিদৃষ্টব্যবসায়। বথ! উক্ত হইয়াছে_- 

প্নিরৌধ, ধর্ম, সংস্কার, পরিণাম, ভীবন, চেষ্টা ও শক্তি, ইহারা চিত্তের দর্শনবঞ্জিত ধর্ম” 

নিরোধ-সমাঁধিবিশেষ ; ধর্ম পুণ্য ও অপুণ্য; সংস্কীরস্বাঁসনারপ আহিত ভাব; পরিণাঁম- 

অপরিপুষ্ট ব্যবসার ; জীবন প্রাণ, কাধ্য ও কারণের অভ্দেবিবক্ষায় প্রাণ শ্বকারণ অন্তঃকরণের 

ধর্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে ; চেষ্টাতঅবধানরূপা॥ শক্তি-চেষ্টার জননী, অর্থাৎ সর্ব-শক্ত্যাত্মবক 
সংস্কারাধার তৃতীয়ান্তঃকরণ মন। এই সমস্ত ভাঁবই তামস, ইহা জ্ঞাতব্য ॥ ৪০ ॥ 

আভ্যন্তরকরণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; এক্ষণে বাঁহকরণ উক্ত হইতেছে। বাহকরণের মধ্যে কর্ণ, 

ত্বক, চক্ষু, রসন! ও নাঁসা, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দরিয়। ইহারা প্ররত্যক্ষবৃত্তির প্রণালীভূত | ক্রিয়াত্মক যে 
বাঁহ্বিষয়, তাহার সম্পর্কে ইন্দ্রিয়গণের আত্মভূত অশ্মিতা উদ্রিক্ত হুইলে, সেই অন্মিতার সহিত 



সাংখ্যতত্বালোকঃ। জ্ঞানেন্িয়াণি। কর্মেনদরিয়াণি। ৬৩৩ 

তৎসম্বন্ধিন! গ্রকাশশীলেনা স্ষিপ্রত্যস়্াত্মকেন গ্রহীত্র। যো বিষল্পপ্রকাশ; ক্রিয়তে তদিন্সিজং জ্ঞানম্। 
তম্মাদ্ বৃদধীন্রিয়ং গ্রাহকং বাহকঞ্চ ক্রিয়াত্মনো জ্ঞেয়বিষয়ন্ত ॥ ৪১ ॥ 

শব্গ্রাহকম্ শ্রোত্রম। শীতোক্চমাত্রগ্রাহকং ত্বগ-বৃতিজ্ঞানেন্দিয়ং ত্গাখ্যম্। ত্বচি শীতোষ্চবোধ 
স্তথা তেজ আখ্যঃ অন্তোহপি বোৌঁধো বিষ্ভতে। যথাম্নায়ঃ “তেজশ্চ বিগ্ধোতগ্লিতব্যঞ্চেতি”। তত্র 
তেজ আখ্যা: ত্বকৃস্থোপস্লেববোধে। ন স্তাৎ ত্বগাখ্যজ্ঞানেন্্রিয়কাধ্যমূ, শীতাদেরায্লেববোধস্ত চ বিসদৃশত্বাৎ। 
উপস্লেববোধস্ত কর্ণেন্রিক্প্রাণানাং সাঁত্বিকবৌধাংশঃ | শব্দরূপবৎ শীতোফ্জ্ঞানসিদ্ধিঃ ন তথা! আশ্লেষ- 
বোধসিদ্ধিঃ। রূপগ্রাহকং চক্ষুঃ, রসগ্রাহকং রসনেন্দিরং, নাঁসা চ গন্ধগ্রাহিণী। শ্রোত্রে ইতরতুলনরা 
গ্রহণস্ত পৌক্ষল্যমব্যাহতত্ব্চ ততন্তৎ লািকম্। শব্দাতীপাদের্ব্যা হত ত্বদর্শনাত্্রিক্রিযং সাত্বিক- 
রাঁজসমূ। ত্বপ্থিষয়া্পি রূপন্ত ব্যাহতিযোগ্যত্বদর্শনাৎ তথ। চ ভন্তাশুসঞ্চারাদ্রাজসং চক্ষুঃ | রম্তং 
তরলিতং সদ্রসনেত্দ্রিঃং ভাব্যতি, তত! বনাঁবিশেষোদ্রেকাদ্রসজ্ঞাঁনসিদ্ধিঃ । স্ুক্ষমুকণধ্য তিষলাদগন্ধ- 
জ্ঞানোদ্রেকঃ | রসগন্ধৌ আগ্ত্রয়াদাীবুতৌ। তত্র সুক্মতরভাবনাবিশেষসাধ্যত্বাদ্রদন। রাঁজসতামসী, 
নাঁসা পুনস্তামসীতি। জ্ঞানেন্দ্রিয়বিষয়ঃ প্রকাগ্যমিত্যাথ্যায়তে ॥ ৪২ ॥ 

বাক্পাঁণিপাদপাযুপস্থাঃ কর্ষেকন্দরিয়াণি। তেষাং সামান্যবিষয়ঃ স্বেচ্ছচালনম্। প্রত্যঙ্গানাঁং সম্জ- 
সচালনেন কাধ্যবিষয়সিদ্ধিঃ। ধ্বন্থাৎপাঁদনং বাক্কাধ্যমূ। শিল্পশক্িরত্রাধিঠিতা স পাঁণিঃ। ব্যবহার্ধ্য- 
্রব্যাণাং তদবয়বানাং বাভীষ্টদেশস্থাপনং শিল্পম্। গমনক্রিনাশক্তিধত্রাধিষিতা তত পদম্। মলমুত্রোৎসর্গঃ 

সম্বন্ধ 'আমি'-প্রত্যরাত্মক প্রকাঁশশীল গ্রহীতার দ্বারা যে বিষয়প্রকাঁশ, তাহাই ইন্দ্িয়জ জ্ঞান। 
তজ্জন্ট বুদধীন্ধিয় বা জ্ঞানেন্দিয ক্রিগ্াস্বরূপ জ্ঞেয়বিষয়ের গাহক ও বাহক হইল ॥ ৪১ ॥ 

শব্দগ্রাহক ইন্দ্রিয় শ্রোত্র। নীত ও উঞ্ণতাঁর গ্রাহক ত্বকৃস্থিত বে জ্ঞানেন্দ্রিয, তাহা ত্বকৃ। 
ত্বগিন্দিয়ে শীতোষ্ বোঁধ এবং তেজনামক অন্টপ্রকার বৌধও আছে। এবিষরে শাস্্ যথা “ঘাহ। 
তেজ, বা শীতোঞ্চ ব্যতীত ত্বকৃস্থিত অন্ত বোঁধ, তাহার যে বিছ্যোতয়িতব্য ঝ| প্রকাশ্ত বিষ” 
( প্র, উপ. 81৮)। তন্মধো ত্বকৃস্থিত তেজ নামক উপশ্লেব বোধ ত্বক্নামক জ্ঞানেন্দ্রির-কাধ্য নহে, 
কারণ শীতোষ্থ এবং আশ্লেব বোঁধ (কঠিন-কোমল-রূপ স্পর্শবোধ ) বিসদৃশ। উপস্টেববোধ 
কর্মেন্রিরের ও প্রাণের সাত্বিক বোধাংশ। শব্ধ ও রূপের ন্যায় শীতোষ্চ জ্ঞান সিদ্ধ হয়; কিন্ত 
আশ্লেববোধ সেরপে হয় ন৷। রূপের গ্রাহক-ইন্দ্রিয় চক্ষু , রসগ্রাহক রসনা ; আর নাসা গন্ধগ্রাহক। 
কর্ণের দ্বারা অপর সকলের তুলনায় পুক্বল বা নিপুণরূপে বিষয়গ্রহণ হয়, আর শব্দগ্রহণ সর্ববাপেক্ষ। 
অব্যাহত, তজ্জন্ত শ্রোত্র সাত্বিক। * শব্দাপেক্ষা তাপাদি-জ্ঞানের ব্যাহতি-যোগ্যত৷ বা বাধা 
প্রাপ্তি দেখা যায় বলিয়! ত্বক সাত্বিকরাজস। ত্বপ্থিষর় অপেক্ষা রূপের ব্যাহতত্ব দেখ! যাঁয় বলিয়া, এবং 
রূপের আশুসঞ্চারিত্বহেতু অতিক্রিয়াণীল বলিয়া, চক্ষু রাঁজস। রস্তাদ্রব্য তরলিত হইয়! রমনেক্দ্রিয়কে 
ভাবিতি করে ; সেই (রাসায়নিক ) ভাব্নাবিশেষের দ্বারা কৃত উদ্রেক হইতে রসজ্ঞান দিদ্ধ হয়। 
হুঙ্গকণার সম্পর্কে গন্ধজ্ঞানোদ্রেক সিদ্ধ হঘ। আগ্চত্রয় হইতে রস ও গন্ধ আবৃত; তন্মধ্যে 
সুক্মতর-ভাবনাবিশেষ-সাঁধ্যত্বহেতু রসন! রাঁজস-তামস ; আর নাঁসা তাঁমস। জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের 
বিষয়ের নাম প্রকাণ্ত ( এসব বিষয় সাংখটীয় প্রাণতত্রে দ্রষ্টব্য ) ॥ ৪২ ॥ 

বাক্, পাণি, পাঁদ, পায়ু ও উপস্থ কর্শোন্ডিয়। স্বেচ্ছামূলক চাঁলন তাহাদের সামান্টি কাধ্যবিষয়। 
প্রত্যঙ্ সকলের সমগ্জস চালনের দ্বার! কাধ্যবিষয় সিদ্ধ হয়। ধ্বনি উৎপাদন করা বাক্-কার্ধ্য। 
যেখানে শিল্পশক্তি অধিষ্ঠিত, তাহার নাম পাঁণীন্দরিয়; বাবহাধ্য দ্রবাসকলকে বা তাহাদের অবশ্নব 
সকলকে অভীদেশে স্থাপন করার নাম শিল্প, অর্থাৎ হন্ডের কাঁধ্যকে বিশেষ করিয়া! দেখিলে দেখা 

* প্রীণতন্্ দ্রষ্টব্য । 



৩৩৫ প্রাণাঃ। 

পায়ুকারধ্যম্। জননব্যাপার উপস্থকার্ধাম্ শ্ায়তে চ “তন্তানন্দো রতিঃ প্রজাতি: বীজসেকপ্রসবৌ 
জননব্যাপারৌন। সর্বেষু চাঁলনবিষরসাম্যাদ্ একন্ত কর্শেন্রিয়ন্ত কার্ধ্যবিষয়ঃ অন্যেনাপি সিধ্যতি। যন্ত্র 
যৎকাধ্যন্তোতকর্ষঃ তদেব তদিদ্টিয়। উরসি শ্বাসযন্ত্ন্ত স্বেচ্ছাধীনাংশে তত্তযু চ জিহ্বোষ্টাদৌ চ 
বাণিক্দিয়স্থানম্। “জিহবায়। অবস্তাত্তস্থরিত্যুপদেশাৎ তন্তঃ কণীগ্রস্থো' ধ্বন্যুৎপাদকঃ। করবদন- 
চধ্চাঁদ পাণিস্থানম্। পদপক্ষাদৌ পাদেন্রিয়স্থানমূ। বস্ত্যাদৌ পায়ুস্থানং, জননেন্দ্রিয়ে চোপস্থবৃত্তিঃ। 
বাকারযস্ত হুঙ্ত্বাদৃৎকর্ষত্বাচ্চ বাক্ সান্তিকী। ততঃ স্থোল্যং সাত্বিকরাজসন্ত পাঁণেঃ কার্যন্ত। পদে 
্রিয়ায়া৷ আধিক্যমতিস্থোলাঞ্চেতি পদং রাঁজসম্। রাজসতামসঃ পায়ুঃ। উপস্থশ্চ তামসং ৷ নর্ষেষু 
কর্দেন্দরিয়েঘাশ্লেষবোধাখ্যঃ প্রকাশগুণস্তেধাং চালনরূপমুখ্যকাধ্যন্তোপসর্জনীভূতো৷ বর্ততে। তন্ত 
চাশ্লেববোধন্ত বাগিস্্রিয়ে অত্যুৎকর্ষ:, যৎসহায়৷ হুক্ষা বাঁকাক্রিয়া সিধাতি। ইতরেষু চ তদ্বোষন্ত ক্রমশঃ 
অল্লাললত্বমিতি। বর্শেন্ডরিয়কাধ্যবিষয়া স্কৃতি্ধথ! “্হস্ডৌ কর্শেন্দিয়ং জ্ঞেযমথ পাঁদৌ গতীন্্রিয়ম। 
প্রজনানন্দয়োঃ শেফো৷ নিদর্গে পাযুরিন্থ্িয়মিতি।” তথা চ “বিসর্গশিল্পগত্যুক্তি-কর্ম তেষাং হি 
কথ্যতে ॥” ইতি ॥ ৪৩॥ 

তৃতীয়ং বাহৃকরণং প্রাণাঃ। “জীবন্ত করণান্তাহুঃ প্র।ণান্ হি তাংস্ত সর্বশঃ। বশ্মাত্ৰশগা 
এতে দৃত্া্তে সর্ববজন্তযু॥” ইতি সৌত্রার়ণশ্রুতৌ প্রাণানাং জীবকরণত্মুক্তম্। প্রাণ! দেহাত্মকধার্্য- 
বিষয়ত্বেন বাহাং ভৌতিকং ব্যবহরস্তি তন্মাৎ প্রীণা বাহৃকরণমূ। “অহং পঞ্চধায্মানং বিভটজ্যতদ- 

যাঁয় যে, তাহা বাহাদ্রব্কে অতীষ্টদেশে স্থাপন মাত্র। গমনক্রিয়ার শক্তি যেখানে অধিষ্ঠিত, 
তাহার নাম পদ। ম্লও মুত্রের উৎসর্গ কর! পায়ু ইন্্রিয়ের কাধ্য। জননব্যাপারে উপস্থের কার্য, 
শ্রুতি যথ৷ “আননাযুক্ত প্রজননই উপস্থের কাধ্য। বীজসেক ও প্রসব জননব্যাপার *। চাঁলনরূপ 
বিষয় সকল, সমন্ড কার্শেন্দ্িয়ে সাধারণ বলিয়া এক কম্ধেন্দ্িয়ের কাধ্য অন্টের দ্বারাও সিদ্ধ হয়; 
যেমন হন্তের দ্বারা গমন ইত্যাদি । তাহ হইলেও যেখানে যাহার কার্যোর উৎকর্ষ তাহাই সেই 
ইন্জিয়। বক্ষে, শ্বীসযন্ত্রের স্বেচ্ছাধীনাংশে, তস্ততে এবং ভিহ্বা-ওষঠাদিতে বাশিক্স্িয় স্থান; 
“জিহ্বার অধোদেশে তন্তু” এই উপদেশ হইতে জানা যার তন্ত কণ্াগ্রস্থ ধবন্ধ্ুৎপাঁদক যন্ত্র। কর, 
বদন ও চধ্। আদিতে পাণীক্দ্রয়স্বীন। পদ ও পক্ষাদিতে পাদেজ্জিয়স্থান। বস্তি 
প্রভৃতিতে পান্ুস্থান। আর জননেন্দ্িয়ে উপস্থবৃত্তি। বাক্কাধ্যের সুক্মতমতা ও উৎকর্ষ- 
হেতু বাক সান্বিক। তদপেক্ষ। পাণিকাধ্যের স্থৌলা-হেতু পাঁণি সাত্বিক-রাঁজস। পাদে ক্রিয়ার 
আধিক্য ও অতিস্থৌল্য, অতএব পাদ রাজস। পাঁযু রাজস-তামস, আর উপস্থ তামদ। সমন্ত 
কর্মেন্দ্িয়ে আশ্লেব-বোধরপ প্রকাশগুণ আছে, তাহা তাহাদের চালনরূপ মুখ্য কাধ্যের সহায়। 
বাগিন্দিয়ে ( জিহ্বাকগাদিতে ) সেই আশ্লেষবোধের অততযুৎকর্ষ আছে (কারণ বাঁক্ সাডিক ), তাহার 
সাহায্যে সুক্ষ বাক্যোচ্চারক ক্রি সি্ধ হন । অন্যান্য বর্েন্রিয়ে সেই বোধের ক্রমশঃ অল্লারত্ব। 
কর্শেন্দ্রিয়ের কাধ্যবিষদবা স্থৃতি যথা, কর্মেন্দিয় হস্ত, পদ গতীন্দ্রিয়, আনন্দবুক্ত প্রজনন উপস্থকাধ্য, 
মলনিঃসারণ পাযুর কাধ” পুনশ্চ, “বিদর্শ ( মল, মূত্র ও দেহবীজ বহিষ্করণ ), শিল্প গতি ও উক্তি 
কর্মেন্িয়ের কাধ্য বলির কথিত হয়” ॥ ৪৩ ॥ ' 

প্রাণ সকল তৃতীয়” প্রকারের বাহ্করণ। প্প্রাণ সকল জীবের করণ, যেহেতু সর্ধপ্রাণী 
তাহার বশগ দেখা যার,” এই সৌত্রারণ শ্রুতিতে প্রাণের জীবকরণত্ব উক্ত হইয়াছে । প্রাণ দেহাত্বক 
ধাধ্যবিষয়রূপে বাহাদ্রব্যকে (জ্ঞানেন্দ্িয়ের ও কর্মদেন্ছিয়ের হায়) ব্যবহার করে, তজ্জন্য প্রাথ 

* এই উতয কার্যই শ্বেচ্ছামূলক। প্রসবকারধ্য মানব অপেক্ষা নিৰষট প্রাণীতে সম্পূর্ণ হবেচ্ছাধীন 
দেখ৷ যায়। 



সাংখ্যতস্বালোকঃ। প্রাণঃ। ৩৩৫ 

বাণমবষ্টভ্য বিধারম্নাবীতি,” «প্রাণশ্চ বিধারফ্লিতব্য”ঞ্চেতি শ্রতিভ্যাং দেহধারণং প্রাণানাঁং সামান্ত- 
কাধ্যমিত্যবগম্যতে | নিম্মীণবর্ধনপোবণানীত্যেধাং ধারণকাধ্যেহস্তর্ভাবঃ। তথাঁচ স্থৃতি:_“তথা মাঁংসঞ্চ 
মেদশ্চ স্নাযৃস্থীনি চ পৌষতি । কথমেতানি সর্বাণি শরীরাঁণি শরীরিণাম্। বর্দান্তে বর্দমনিন্ত বর্ছতে চ 
কথং বলম্।” ইতি। পৌঁষণং শরীরনিল্মীণং বর্ধনঞ্চেতি ত্রয়ং মূলং প্রাণকাধ্যমিত্যর্থঃ। পোষণা- 
দীনামন্কৃলক্রিয়! অপি প্রাণকাধ্যমিতি জ্ঞেরম্ যথা শ্বাসাদি। চিত্েন্দিমবৎ সস্তি প্রাণানামপি পঞ্চ 
ভেদাঃ। তে যথ প্রাণোদানব্যানাপানলমান। ইতি। তাভ্য এব পঞ্চত্যঃ শক্তিভ্যে। দেহধারণ- 
সিদ্ধি; ॥ ৪৪ ॥ 

তত্র বাহ্যোন্তববোধাধিষ্ঠানধাঁরণং প্রাণকাঁধ্যম্। “চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং 
প্রাতিষউতে,” “হেনং চাক্ষুবং প্রাণনন্গৃহানঃ” ইত্যাদিভ্যশ্চ শ্রতিভ্যঃ, তথাঁচ__ 

“মনে| বু্ধিরহঙ্কারে। ভূতানি বিষয়াশ্চ স:। এবং ত্বিহ স সর্বত্র গ্র(ণেন পরিচাল্যতে ॥৮ 
ইত্যাদিস্থৃতিভ্যশ্চ জ্ঞানেন্দ্িরাদিগতবাহো।দ্ঘববিষরবিজ্ঞানমে।তঃম্থ প্রাণবৃত্তিরিত্যবগমাতে । চত্বারঃ 
খলু বাহোত্তববোধাঃ। তে বথ! টৈত্তিকপ্রমাণং, বুদ্ধীন্দ্িরসাধ্যালোচনং জ্ঞানং, বর্খেকিয়স্থোপ- 
শ্লেববোঁধঃ, তথ। চাজিহীর্বাবোধ ইতি। বাতপেয়ান্নরূপন্তাহাধ্যম্ত ভ্রৈবিধ্যাৎ ত্রিবিধ আঁজিহীর্যাবোধঃ, 
শ্বীসেচ্ছাবোধঃ পিপাপ। চ ক্ষুধা চেতি। আহাধ্যম্ত বাহ্ত্বাদাজিহীর্বাবোধঃ বাহোস্তবঃ। তত্র 
শ্বাসেচ্ছাদিবোধাধিষ্ঠানে প্রাণন্ত মুখানৃতিত। যঝামাহঃ-“প্রাণে। হৃদরং,” “হি প্রাণ; প্রতিষ্িতঃ, 
“প্রাণে অত্ত।” ইত্যাদরঃ| উক্তঞ্চ__“আন্তনাসিকধোর্মব্য হ্বমধ্যে নাভিমধাগে । প্রাণালয় ইতি 

বাহৃকরণ। (প্রাণ বলিতেছেন) “আমি আপনাকে পঞ্চধা বিভাগ করিয়া অবষ্টসতন 
বা সংগ্রহণ পূর্বক এই শরীর ধারণ করির! রহিরাছি,” “প্রাণ এবং বিধারণরূপ তাহার কাধ্যবিষয়” 
ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা দেহধারণ করা প্র।ণ সকলের সামান্ত কার্য বলিবা'জান| যাঁয়। নির্মাণ, বর্ধন ও 
পোঁধণ, এই তিন কার্যের নাম ধারণ স্থতি যথা__“কিরূপে মাংস, অস্থি, স্নায়ু ও মেদ পোষণ করে, 
দেহীদের এই শরীর কিরূপে বদ্ধিত ও নিশ্মিত হয, এবং বর্দমান প্রাণীর শরীর ও বল কিরূপে বৃক্ধি- 
প্রাপ্ত হয় ( অর্থাৎ প্র(ণের দ্বারাই হয়)1৮ ফলতঃ পোষণ, নিশ্মীণ ও বর্ধন এই তিনটি প্রাণের 
মূল সাধারণ কাধ্য হইল। আর পোষণাঁদির অনুকূলক্রিনাও প্র[ণকাধ্য বলির! জ্ঞতব্য, যেনন শ্বাসাদি। 
চিত্তেন্দ্ির়বং প্রাণের ও পঞ্চ ভেদ আছে । তাহ! যথা- প্রাণ, উদ্াান, ব্যনি, অপান ও সমান। সেই 
পঞ্চ শক্তি হইতেই দেহধারণ সিদ্ধি হয়, অর্থাৎ সমগ্র দেহধারণ-ক্রিম। এই পঞ্চ ভাগে বিভক্ত ॥ ৪৪ ॥ 

প্রাণ সকলের মধ্যে আগ্ঠ প্রাণের লক্ষণ যথা-_“বাহ্োদ্ভব যে সমস্ত বোধ, তাহাদের যে অধিষ্ঠান, 
তাহা ধারণ করা আগ্ধ প্রাণের কাধ্য ; “চক্ষুঃ শ্রোত্র মুখ নাসিকাতে প্রাণ স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত আছে”; 

“( হুয্য উদিত হইয়! ) চাক্ষুষ প্রাণকে ( রূপজ্ঞানাত্মক ) অনুগ্রহ করে” ইত্যাদি শ্রুতি হইতে, এবং 
“মন্, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ভূত ও বিষধর সকল প্রাণের দ্বারা সর্বত্র পরিগালিত হয়” ইত্যাদি স্থৃতি হইতে, 
জ্ঞানেন্দিয়াদিগত বাহোপ্তব বিষয়ের যে বিজ্ঞান, তাহার আরতি; বা মার্গ সকলে প্রাণের স্থান, ইহা 
জানা যায়। বাহ্বোস্তব বোধ চারিপ্রকার, যথ।-( ১) চৈত্তিকপ্রমাণ, (২) বুৰীন্রিয়সাধ্য 
আলোচনবোধ, (৩) কর্েন্ডিযস্থ উপস্লেববোধ, (৪) আজিহীর্ষ। ( আহরণেচ্ছা ) বোঁধ। 
আজিহীর্যাবোধ পুনশ্চ ব্রিবিধ, যথা-_শ্বাসেচ্ছাবোধ, পিপাসা! ও ক্ষুধা, ইহাদের ত্রৈবিধ্যের কারণ এই 
যে আহীর্্য ত্রিবিধ, যথা__বাঁত, পেয় ও অন্ন। আর আহার্্য বাহ্ বলিয়৷ আজিহীর্যাবোধ বাস্থোত্তব- 
বোধ। ( উপরি-উক্ত চতুর্তিধ বাহোন্তটববোধের অধিষ্ঠানের মধ্যে) শ্বাসেচ্ছ।-পিপাসা-ক্ষুধা-রূপ 
আতিহীর্যা-বোধের অধিষ্ঠানে প্রাণের মুখ্যবৃত্তি ( অন্তত্র গৌণবৃত্তি)। শ্রুতি যথা-__পপ্রাণ হৃদয়”, 
“নে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত” “প্রাণ আহারকর্তা” ইত্যাদি। অন্ধত্র উক্ত হইয়াছে-_-““ুখ-নাসিকার 



৩৩৬ উদানঃ । ব্যানঃ। 

প্রোজ্তঃ/, ইতি। নাঁভিমধ্যগে ক্ষুদোধাধিষ্ঠান ইত্যর্ঘঃ। চিতেন্দ্িয়শক্তিবশগঃ প্রাণন্তেষাং 
বাহোত্তববোধাধিষ্টানাংশং বিধরতে ॥ ৪৫ ॥ 

শারীরধাতুগতবোধাধিষ্ঠানধারণণুদানকাধ্ম্। “পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি, পাপেন পাঁপ” 
মিতি শ্রুতেঃ “উদানজয়াজ্জলপন্ককণ্টকাদিষসঙ্গ উৎক্রান্তি”শ্চেতি যোগস্থত্রীৎ “উদান উৎক্রান্তিহেতু” 
রিতি বচনাচ্চ অপনীয়গানাদ্দানান্মরণব্যাপারশেষ ইতি প্রীপ্তম। মরণকালে আদৌ বাহাবোধচেষ্ট।- 
নিবৃত্তিঃ। উক্ত্*_-“মর্ণকালে ক্ষীণেন্দিরবৃত্তিঃ সন্ মুখা। প্রাণবৃত্তাবতিষ্ঠতে” | তা শারীরধাতু- 
গতবোধ এবাবশি্যতে, যন্ত ভাগশঃ শরীরাঙগত্যাগান্ মুতিঃ | তম্মাহুদানঃ শারীর-ধাতুগতবোধঃ। স্মর্্যতে 
চ-_-“শরীরং ত্যজতে জন্তশ্ছিদ্যমানেধু মর্শস্থ” ইতি। মর্মস্ত শারীর-ধাতুগতবোধাধিষ্ঠানেধিত্যর্থঃ। 
“অখৈকরোর্ধ উদানঃ ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ “নুযুয়| চোর্ধগামিনী”তি, “জ্ঞীননাড়ী ভবেদ্দেবি যোগিনাং 
সিদ্ধিদায়িনী”চেতি শান্বাভ্যামুর্ধজোতশ্বিন্তাং সুযুক্নানাড্যাং মেকদগুমধ্যগতার়ামান্তরবোধস্ত মুখ শ্োতো- 
ভূতাগনমুদানস্যমুখ্য। বৃত্তিঃ, সর্বত্র চ সামান্ঠবৃত্তিরিতি। উক্তধ্*__“তগৈকয়োরর্ঃ সমন দানে! বায়ুরাপাদ- 
তলমস্তকবৃত্তি/রিতি। চিত্তেন্ত্রিযশক্তিবশগ! উদ্ানশক্তিন্ডেষাং ধাতুগতবোধাধিষ্ঠাীনাংশং বিধরতে ॥ ৪৬ ॥ 

চাঁলনশক্ত্যধিষ্ঠানধাবণং ব্যানকাধ্যম। “অতে!| যান্তন্তানি বীধ্যবন্তি কর্্দাণি যথাগ্নেন্মসথন- 
মাঁজেঃ সরণং দু্ঘস্য ধন্নষ আরমন”মিতি, “যে! ব্যানঃ সা বাক্” ইত্যাদিশ্রতিভ্যঃ স্বেচ্ছচাপন- 
শক্ত্যধিষ্টানধাঁরণং ব্যানকাধ্যমিতি গম্যতে। “অব্রৈতদেকশতং নাড়ীনাং তাসাং শতং তমেকৈকস্যাং 
দ্বাসপ্ততিদ্বণাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ীসহত্রাণি ভবস্ত্যান্থ ব্যানশ্চরতী”্তি শ্রতেঃ হৃদয়া প্রস্থিতানু 

মধ্যে হদয়মধ্যে ও নাঁভিমধ্যে প্রাণের আলর”। নাঁভিমধ্যে অর্থাৎ ক্ষুধাবোধের স্থানে । চিত্ত এবং জ্ঞানে- 
ন্দরিয় ও বর্ধেন্দিয় শক্তির বশগ হই! প্রাণ তাহাদের বাহ্যোপ্তববোধাধিষ্ঠানাংশ ধারণ করে ॥ ৪৫ ॥ 

শারীর-ধাঁতু-গত-বোধাধিষ্ঠানকে ধারণ কর! উদ্বানের কাধ্য। “পুণ্যের দ্বারা পুণ্যলোকে, 
পাপের দ্বারা পাপলোকে উদান নয়ন করে,” এই শ্রুতি হইতে, “আর উদানজয়ে জল-পদ্ক- 
কণ্টকাদির সহিত অসঙ্গ অর্থাৎ শরীর লঘু হয়, এবং ইচ্ছামৃত্যু-ক্ষমতা হয়,” এই যোগস্থত্র 
হইতে, এবং “্উদ্ান শরীরত্যাগের হেতু,” এই শাস্ত্বাক্য হইতে জানা! গেল যে অপনীয়মান 
উদানের দ্বারা মরণব্যাপার শেব হয়। “মরণকালে অগ্রে বাহৃজ্ঞান ও চেষ্টার নিবৃত্তি হর়। 
যথ। উক্ত হইয়াছে-_( শাঙ্করভাষ্যে) “মরণকালে ইন্দ্রিয়বৃত্তি ক্ষীণ হইয়া মুখ্য প্রাণবৃত্তি 
লইয়া অবস্থান করে” তখন ( বাহাজ্ঞানের ও কর্মের নিবৃত্তি হইলে) শারীর-ধাতুগত 
বোঁধই অবশিষ্ট থাকে, যাহা ক্রমশঃ শরীরাঙ্গ সকল ত্যাগ করিলে মৃত্যু হয়। অতএব উদান 
শারীর ধাতুগত বোধ হইল। ম্তবৃতি বথা-_“মন্্ম সকল ছিগ্ঘমাঁন হইলে জন্ত শরীর ত্যাগ করে ।” 
মর্ম অর্থাৎ শারীরধাতুগত-বৌধাধিষ্ঠান। “তাহাদের ( নাড়ীর ) মধ্যে একের দ্বারা উদান উর্ধগত 
হয়” ইত্যাদি শ্রুতি হইতে, এবং “ন্ুষুনন। উর্ধগামিনী”, “*মুযুয়া জ্ঞাননাড়ী, তাহা যোগীদের সিদ্ধিদারিনী” 
এই সকল শাস্ত্বাক্য হইতে, মেরুদণ্ডের মধ্যগত উর্ধাশ্রোতশ্বিনী সুুয়া নাড়ী, যাহা আন্তরবোধের 
মুখ্যলোতঃ, তাহাতে উ্দানের মুখ্যবৃত্তি, আর সর্বত্র সামান্তবৃত্তি। যথা উক্ত হইয়াছে_-“উর্ধগত 
উদান আপাদতল-মস্তকবৃত্তি” (প্রশ্নৌপনিষদ্ভাব্য )। চিত্ত ও ইপ্রিয়শক্তির বশগ হইয়৷ উদান 
তাহাদের ধাতুগত-বোধাধিষ্ঠানাংশ বিধারণ করে ॥ ৪৬ ॥ 

চালনশক্তির যাহ! অধিষ্ঠান, তাহ! ধারণ করা ব্যানের কার্ধ্য। “অধ্িমথন, লক্ষ্য স্থানে ধাবন, 
দৃঢ়ধন্থর আয়মন প্রতৃতি যে সকল অন্ত বীধ্যবৎ কাঁধ্য। তাহার ব্যানের,” “যাহ। ব্যান, তাহ৷ বাগিন্দরিয়” 
ইত্যাদি শ্রুতি হইতে স্বেচ্ছচালন শক্তির যাহা! অধিষ্ঠান তাহা ধারণ করা! ব্যানের কাধ্য বলিয়া জান! 
যায়। “হৃদয়ে ১০১ নাড়ী আছে, তাহাদের প্রতোকের ৭২০০০ প্রতিশাখ৷ নাড়ী আছে, তাহাতে 



সাংখ্যতন্বালেকঃ। অপানঃ। সমানঃ। ৩৩৭ 

নাড়ীষু ব্যানবৃত্তিরিত্যপি চ গম্যতে। তা! হি হ্থুলা নাড্যো৷ রসরক্তাদীন্ সধশলয়স্তি। তথাঁচ স্ৃতিঃ 
“পরস্থিতা হ্দয়াৎ সর্বাঃ তির্ধগুর্ঘমধন্তথা । বহস্তন্রসান্নাড্যো দশপ্রাণপ্রচোদিতাঃ ॥” ইতি। অতঃ 
স্বেচ্ছাসধশলকে স্বতঃসঞ্চালকে চ শরীরাংশে ব্যানবৃত্তিরিতি সিদ্ধম। এতয়োরন্ত্যে চ তস্য যুখ্যবৃত্তিঃ | 
ইতরকরণশক্তিবশগেন ব্যানেন তত্রত্য সথশলকাংশঃ বিপ্রিয়ত ইতি ॥ ৪৭ ॥ 

মলাপনয়নশক্তযরিষ্টানধারণমপানকাধ্যম্। “নিরোজসাং নির্সমনং মলানাঞ্চ পৃথক পৃথগিশতি। 
স্বতেরোজোহীনানাং সর্ববধাতুগতমলানাং পৃথকরণমেবাপানকাধ্যম। নতু বিশ্মত্রোৎসর্গস্তৎকাধ্যং 
তন্ত পায়ুকাধ্যত্বাৎ। “পানুপস্থেৎপান”মিতি শ্রুতেঃ মুত্রাদিমলপৃথকারকে শরীরাংশে পায়াদৌ তন্ত 
মুখ্য বৃত্তিঃ, সর্ববগাত্রেষু চ সামান্বৃত্তিরিতি ॥ ৪৮ ॥ 

দেহোপাদাননির্্ীণশত্যধিষ্ঠানধারণং সমানকার্ধ্যম। তথাচ শ্রুতিঃ__ণ্এষ হোতন্তমন্ 
লমুনয়তি তন্মাদেতাঃ সপ্তার্চিযো ভবস্তী্তি, *্যছুচ্ছাঁসনিশ্বীসাবেতাবাহুতী সমং নগ্তীতি স সমান” 
ইতি চ। অতঃ ত্রিবিধাহাধ্যন্ত দেহোপাদানত্েন পরিণমনং সমানকার্ধ্মিতি সিদ্ধমূ। উত্তঞ্চ-_ 
“পীতং ভক্ষিতমান্রাতং রক্তপিত্তকফানিলাৎ। সমং নম্বতি গাত্রাঁণি সমানে! নাম মাঁরুতঃ॥৮ ইতি। 
“মধো তু সমান” ইতি শ্রতে্তিদেশস্থে আমাঁশয়পক্কাশয়াদৌ মুখ্যা সমানরততিঃ ; সর্ববগাত্রেযু চ ত্য 
সামান্বৃত্তিরিতি । যথোক্তং যোগার্ণবে_ -পর্বগাত্রে ব্যবস্থিত” ইতি ॥ ৪৯ ॥ 

বাহো্ভববোধাধিষ্ঠানং ধাতুগতবোধাধিষানং চালকশক্ত্যধিষ্ঠানং মলাপনয়নশক্ঞরি্ঠানং 

ব্যান সঞ্চরণ করে” এই শ্রুতির দ্বারা, হৃদয় হইতে প্রস্থিত নাড়ী সকলেও ব্যানের স্থান বলিয়া জান! 
যায়। সেই হ্ৃদয়মূলা নাঁড়ী সকল রসরক্তাদিকে সঞ্চালিত করে। স্থৃতি যথা-_“হৃদ হইতে 
বক্রভাবে, উর্ধে ও অধোঁদিকে নাড়ীগণ প্রস্থিত হইয়াছে । তাহারা দশ-প্রাণ-প্রেরিত হুইয়। 
অন্নের রস সকল বহন করে”। এই হেতু স্বেচ্ছাসঞ্চালক এবং স্বতঃসগালক এই উ্ভ় 
শরীরাংশেই ব্যানের স্থান, ইহা সিদ্ধ হইল। এতন্মধ্যে শেষেতেই বা স্বতঃসঞ্চালক শরীরাংশেই 
ব্যানের মুখ্যবৃত্তি। অন্যান্য করণশক্তির বশগ হইয়া ব্যান তাহাদের সঞ্চালক অংশ বিধার্ণ 
করে ॥ ৪৭ ॥ 

মলাপনয়নশক্তির অধিষ্ঠান ধারণ কর। অপানের কাধ্য। “নিরোজ (মৃতবৎ ত্যক্ত ) মল 
সকলের পৃথক্ পৃথক্ নির্গমন করা,” এই স্থৃতি হইতে সর্বধাতুগত জীবনহীন মলকে পৃথক করাই 
অপানের কাধ্য। বিগ্ুত্রোৎসর্গ অপানের কাধ্য নহে, কারণ তাভার! পায়নামক কর্মেনিয়ের 
স্বেচ্ছাঁমুলক কাধ্য। “পীষু ও উপস্থে অপান” এই শ্রুতি হইতে জান! যায়, মুত্রা্দি-মল-পৃথকৃকারক 
পাঁছু আদি শরীরাংশে অপানের মুখ্যবৃত্তি এবং সর্ধবশরীরে তাহার সামান্তবৃত্তি ॥ ৪৮ ॥ 

দেহের উপাদান (রস-রক্ত-মাংসাদি ) নিম্মীণ করিবার যে শক্তি, তাহার যাহা অধিষ্ঠান, 
তাহ! ধারণ কর! সমানের কাধ্য। শ্রুতি যথা_“এই সমান হুত অন্নকে সমনয়ন করে, তাহাতে 
অন্ন সপ্তা্চি হয়? ৷ অন্ত শ্রুতি যথা__“উচ্ছাস ও নিশ্বাসরূপ এই ছুই আহুতিকে যে সমনয়ন করে, 
সে সমান।” অতএব ত্রিবিধ আহাধ্যকে (বায়ু, পের ও অন্নকে) দেহোপাদানরূপে পরিপাম 
করাই সমানের কার্য, ইহা সিদ্ধ হইল। যথ| উক্ত হইয়াছে,__“পীত, ভুক্ত ও আম্াত আহাঁরকে 
রক্ত, পিত্ত, কফ ও বায়ু হইতে ( শরীররূপে ) সমনয়ন করা সমান বাষুর কাধ্য”। “মধ্যে সমান,” 
এই শ্রুতি হইতে জানা যায়, নাঁভিদেশস্থ আমাশন ও পক্কাশয্নাদিতে সমানের মৃথ্যবৃত্তি, আর সর্বত্র 
তাহার সামান্তবৃত্তি। যথা যোগার্ণবে উক্ত হইয়াছে-__“সমান সর্বগাত্রে ব্যবস্থিত” ॥ ৪৯ | 

বাহ্যোন্তব-বৌধের অধিষ্ঠান, ধাতুগত-বোধের অধিষ্ঠান, চালক-শক্তির অধিষ্ঠান, মলাপ্নস্বদ- 
৪৩ 

পপ এস ক 



৩৩৮ বাহৃকরণেষু গুণসঙ্গিবেশঃ ৷ বিষয়ঃ | 

দেহোপাদাননির্মাণশক্ত্যধিষ্ঠানঞ্চেতি পঞ্চেতেষামধিষ্ঠানানাং সংঘাতঃ শরীরম্। এত্যো্তিরিক্তঃ 
নাস্তন্কঃ শরীরাংশ:ঃ। প্রকাশীধিক্যাৎ প্রাণঃ সাত্বিকঃ, আবৃততরত্বাহুদানঃ সাত্বিকরাজসঃ, 
ক্রিয়াধিক্যাদ্ ব্যানঃ রাজসঃ, অপানঃ বাঁজসতামপঃ, স্থিত্যাধিক্যাৎ সমানশ্চ তামসঃ ॥ ৫০ ॥ 

জ্ঞানেন্দিয়কর্শেন্দিয়ৎ প্রাণ! অপ্যন্মিতাত্কাঃ। ্রুতিশ্চাত্র “আত্মন এষ প্রাণে জায়ত” 
ইতি। অপরিণামিত্বাচ্চিদাত্মনঃ অত্র আত্মনোহন্মিতায়৷ ইত্যর্থঃ। পসত্বাৎ সমানে! ব্যানঞ্চ ইতি 
যজ্ঞবিদো৷ বিছুঃ। প্রাণাপানাবাজাভাগৌ তয়োর্মধ্যে হুতাশনঃ॥” ইতি স্থৃতেরপ্যন্তঃকরণাৎ 
প্রাণোৎপত্তিঃ সিদ্ধা। তথাচ সাংখ্যান্তুশিষ্টিঃ__“সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাগ্ঠ। বায়বং পঞ্চে”তি। 
অন্তঃকরণত্রয়াণাং প্রাণে! বৃত্তিঃ পরিণাম ইতি ভাঁবঃ ॥ ৫১ ॥ 

বাহকরণবিচারে জ্ঞানেন্দরিয়েযু প্রকাশগুণন্তাধিকাং  ক্রিত্ধাস্থিত্যোশ্চাপ্রাধান্তং, ততঃ 
সাত্বিকং জ্ঞানেন্দ্িযম। কর্শেন্ধিয়েষু ক্রিয়াগুণন্ত প্রাধান্তং গ্রকাশস্থিত্যোরল্পতা, ততঃ রাজসং 
কর্ধেন্রিযম্। প্রাণেষু চ স্থিতিগুণস্ত প্রাধান্তং প্রকাশগুণন্তাক্ষুটতা তথ৷ স্বেচ্ছানধীনত্বাৎ 
কন্দেন্ছিয়েত্যঃ ক্রিয়াগুণন্তাপ্যপকর্ষজ্তম্মাৎ প্রাণাস্তামসাঃ ॥ ৫২ ॥ 

তন্মাত্রসংগৃহীতানি আবুদ্ধি-সমানাস্তানি করণানি। বাহ্যাশ্রিতান্তেষাং বিষয়াঃ। গ্রহণেন 
গ্রাহ্থো৷ যথা ব্যবহিয়তে স বিষয়ঃ। গ্রীহগ্রহণয়োর্ব্যতিষঙফলং বিষয়ঃ। এতে চ “এত| দশৈৰ 
ভূতমাত্র৷ অধিগ্রজ্ঞং দশপ্রজ্ঞামাত্র! অধিভূতং, যদ্ধি ভূতমাত্রা ন স্থ্য ন প্রজ্ঞানাত্রাঃ সু ধর্ঘ। প্রজ্ঞামাত্র| 

শক্তির অধিষ্ঠান, আর দেহোৌপাদাননিন্্নাণশক্তির অধিষ্ঠান, এই পঞ্চ অধিষ্ঠানের সঙ্ঘাত শরীর। 
ইহাঁদের অতিরিক্ত আঁর শরীরাংশ নাই। প্রাণ সকলের মধ্যে আগ্ প্রাণে প্রকাশাধিক্য-হেতু 
তাহা সাত্বিক ; তাহা হইতে আবৃততরত্ব-হেতু উদান সা্বিক-রাঁজস ; ক্রিগনাধিক্য-হেতু ব্যান রাজন ; 
অপাঁন রাজস-তামস ; আর স্থিত্যাধিক্য-হেতু সমান তামস ॥ ৫০ ॥ 

জ্ঞানেন্ত্রিয় ও কর্শেন্ডিয়ের যায় প্রাণও অন্নিতাত্বক। এ বিষয়ে শ্রুতি যথা-_“আত্মা হইতে 
এই প্রাণ প্রঙ্গাত হয়,” অর্থাৎ আত্মা হইতে যাহা হইবে, তাহ! অভিমানাত্মক হইবে। চিদাত। 
অবিকারী, অতএব যে আত্মা হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয় তাহ অহঙ্কাররূপ বিকারী আত্মা! । 
প্যজ্ঞবিদের! বলেন বুদ্ধিসত্ত্ হইতে সমান, ব্যান এবং আজ্যভাগ-( ঘ্বত) রূপ প্রাণ ও অপাঁন এবং 
তাহাদের মধ্যস্থ ছুতাশনরূপ উদ্ান উৎপন্ন হয়”। এই স্থৃতির দ্বারাও অন্তঃকরণ হইতে প্রাণের 
উৎপত্তি সিদ্ধ হয়। সাংখটীয় উপদেশ যথা-_“অস্তঃকরণত্রয়ের সাঁমান্তবৃত্তি গ্রাণাদি পঞ্চ বাযু”। 
অর্থাৎ অন্তঃকরপত্রয়ের একপ্রকার “বৃত্তি' বা পরিণামই প্রাণ ॥ ৫১ ॥ 

( এক্ষণে জ্ঞানেন্দরিয়, কর্ধেন্দিয় ও প্রাণ, এই তিন প্রকার বাহৃকরণের একত্র তুলন| হইতেছে) 
বাহকরণের মধ্যে জ্ঞাঁনেন্দ্িয়ে প্রকাশগুণের আধিক্য এবং ক্রিয়া ও স্থিতিগুণের অপ্রাধান্ত, তজ্জন্ত 
জ্ঞানেন্দ্িয লাততবিক। কর্মেশ্রিয়ে ক্রিয়াগুণের প্রাধান্ঠ, প্রকাশ ও স্থিতির অল্পতা, তজ্জন্য কর্শের্দ্রিয় 
রাজস। প্রাণ সকলে স্থিতিগুণের প্রাধান্ত, প্রকাশগুণের অক্ফুটতা, আর ্বেচ্ছার অনধীন বলিয়৷ 
বর্শেন্রিযাপেক্ষ। ক্রিয্নাগুণের অপকর্ষ, তক্জন্ত প্রাণ তামস ॥ ৫২ ॥ 

তন্মাত্রের দ্বার/*সংগৃহীত বুদ্ধি হইতে সমান পর্যন্ত সমস্ত শক্তিই করণ। তাঁহাঁদের' বিষয় 
'বাহ্ত্রব্যশ্রিত। গ্রহণশক্তির দ্বারা গ্রাহথ যেরপে ব্যবহৃত হয়, তাহাই বিষয়। (বাহ্বিষ ্ত্িবিধ 
জ্ঞানেনদ্রিযের বিষয় প্রকাশ্ত, কর্মেক্ররিয়ের বিষয় কা্য ও প্রাণের বিষয় ধার্য )। বিষয় গ্রাহথ ও 
গ্রহণের সম্পর্ককল। শ্রুতি যথা “শব্বাদি দশটি ভূতমাত্র প্রজ্ঞ! অর্থাৎ ইন্জ্রিয়মূহকে অধিকার 
করিগনা অবস্থান করে বলিয়৷ “অধিপ্রজ্ঞ' নামে অভিহিত হয়, এবং দশটি প্রজ্ঞামাত্র৷ বা বিজ্ঞান, 
অর্থাৎ বাগাদি ইন্দিয়ভূত ব্ষরসমূহকে আশ্রনন করিয়া! অবস্থান করে বলিয়৷ “অধিভূত' নামে কথক 



সাংখ্যতজালোকঃ। বোধাখ-ক্রিযাত্ব-জাডযধন্মাঃ। ৩৩৪ 

নয ন স্ভৃতমাত্রাঃ সাঃ” | গ্রাহ্থো৷ বিষয়ঘবারেণ গৃহাতে তন্মাদ্বিষয়ঃ সম্পর্কফলোৎপি বাহ্থাশ্রিত 
ইবাবভাসতে। বথ! শব্বিষয়; গ্রাহাশ্রিত ইব প্রতীপনতে, বস্ততস্ত নাস্তি গ্রাহড্রবো শবঃ, তত্র 
ঘাতজন্তে৷ বেপথুরেবাস্তি। বিষয় গ্রাহ্াশ্রিতধর্মরূপেণ গ্রাহ্থাশ্চ ধর্ম শ্রয়রূপেণ ব্যবহিযস্তে তন্মান্নাস্তি 
গ্রাহান্ত বাশ্ুবমূলন্বরূপসাক্ষাংকারোপায়;। গৌণেনান্গনানাদিন। তৎস্বরূপনবগম্যতে । বিষয়াস্ত 
সাক্ষাংকতস্বরূপাঃ। করণপ্রসাঁদবিশেবাদ, বিষয়ন্তৈৰ হুক্ষাবস্থা সাক্ষাৎক্রিয়তে যোগিভিঃ ন 
মূলগ্রাহামিতি ॥ ৫৩ ॥ 

বাহাধন্মীশ্রয়ো গ্রাহোহ্ধুন। বিচাধ্যতে | বোধ্যত্বং ক্রিয়াত্বং জাড্যঞ্চেতি গ্রাহধর্মীঃ। 
তত্র সবিশেবাঁঃ শব্দ্পর্শরূুপরসগন্ধ। ইতি পঞ্চ প্রকাশ্ধর্্ঃ, অন্যে চ বোধ্যবিষয়াঃ গ্রাহাশ্রিত- 
বোধ্যত্বধন্মীঃ। দেশান্তরগতির্ববাহগ্ত ক্রিয়াত্বধর্মপক্ষণম। কন্মেন্রিয়ৈঃ১ শরীরং সঞ্াল্য তথা 
প্রকাশ্ঠবিষয়পরিণতিং দেশান্তরগতিধ্গাবলোকা ক্রিগাত্বধন্্মা উপলভ্যন্তে। ক্রিয়ারোধকা জাড্যধর্মাঃ | 
শারীরবাধাং বুদ্ধ! তথ] জাড্যাপগমাত্মরকে শরীরচালনে কর্ধশক্তিব্যরঞ্চ বৃদ্ধা, তথা, প্রবাশ্ত- 
বিষয়াবরণমবলোক্য জাড্যধর্্নী অবগমান্তে। কঠিনতা-তরলতা-বাঁয়বীয়তারশ্মিতাদয়; জাত্যমূলা 
বোধাঃ ॥ ৫৪ ॥ 

হয়। যদি শব্দাদি ব্ষিয় না থাকে, তবে বাঁগাদি ইন্দ্রিয়ও থাকিবে না, পক্ষান্তরে বাগাদি ইন্দ্রিয় 
ন| থাকিলে শব্াদি বিষয়ও থাকিবে না” (কৌ ৩৮)। গ্রাহ্ বস্তু বিষয়রূপে গৃহীত হয়, 
তজ্জন্য সম্পর্ককল হইলে বিষয় বাহাশ্রিতের স্তায প্রতীত হয়। যেমন শব্দবিষর গ্রাহাশ্রিত 
ধর্মকে প্রতীত হয়; বস্তুত কিন্তু গ্রাহাদ্রবোযে শব্ধ নাই, তাহাতে আঘাত-জগ্য কম্পনমার আছে। 
বিষয় সকল যেমন গ্রাহাশ্রিত, গ্রাহাও তেমনি শব্দাদিবিষয়রূপ জ্ঞে় ধন্মের আশ্রয়র পে ব্যবহৃত হয়। 
তজ্জন্য বিষয়ের বাস্তব-মূলসাক্ষাৎকারের উপায় নাই ; অন্ুুমানাদি গৌণ হেতুর দ্বারা তাহার সেই 
মূলম্বরূপ জানা ঘাঁম। বিষয় স্বয়ং সাক্ষাংকতম্বরূপ। করণের নৈর্মস্যবিশেষ অর্থাৎ সমাধি হইতে 
বিষয়েরই সুঙ্ষাবস্থা ( ভূততন্মা রূপ ) সাক্ষাতরুত হয়, গ্রাহামূলের সাক্ষাৎকার বাহ্রূপে হয় না 
কিন্ত গ্রহণরূপে হয় ॥ ৫৩ ॥ 

বাহ্ধর্শের আশ্রয়স্বরূপ গ্রাহ অধুনা! বিচারিত হইতেছে। বোঁধ্যত্, ক্রিয়াত্ব ও জাড্য ইহার! 
গ্াহথধর্্ম, অর্থাৎ সমস্ত গ্রাহধর্্ম মূলত এই ত্রিবিধ। তন্মধ্যে স্বগতবৈচিত্র্ের সহিত শব, স্পশ, 
রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ প্রকাশ্থধর্্দ এবং অন্ত বোঁধাবিষলন গ্রাহাশ্রিত (বোধ্যত্বধর্জ্জ অর্থাৎ 
জ্ঞানেন্দিয়ের দ্বারা এবং কর্মেক্্ির ও প্রাণগত অন্ুুতবশক্তির দ্বার যাহা! বোধগম্য হয়, তাহাই 
বোধ্যত্বধর্ম । দেশীন্তরগতি বাহের ক্রিয়াত্বধর্দের লক্ষণ। ক্রিগ্াত্ধর্ম তিন-প্রকারে উপলন্ধ 
হয়, যথা _ (১) কর্শেন্দ্িয়ের ব! স্বকীয় চাঁলনশক্তির দ্বারা ( ইহাতে শরীরে গতির অনুভব হয়)? 
(২) প্রকাশ্াবিষয় বা! শবাদির পরিণাম দেখিয়া জানা যায় যে, তাহারা ক্রিয়াধুক্ত ; (৩) বাহ্ দ্রব্যের 
দেশাস্তরগতি দেখিয়া ক্রিয্বাত্বধম্ম জানা যায়। ক্রিয়ার রোধক ধর্দের নাম জাড্যাধর্্া। 
জাড্যধর্্মও তিনপ্রকারে বোধগম্য হয়, বথা-_(১) শরীরের বাধাবোধ করিয়া, অর্থাৎ শরীরে গতিশীল 
দ্রব্যের বাধ! পাইয়। রোধ অথবা গতিশীল শরীরের কোন দ্রব্যের ছারা রোধ, এই ক্রিয়ারোধ 
বুঝিয়া; (২) শরীরচালন জাড্যের অপগমস্বরপ, তাহাতে কর্দাশক্তি বায় হয় ইহা অনুভব করিয়া 
(ইহাতে শরীরের জাড্যমাত্র বৌধগম্য হয়); এবং (৩) প্রকাশ্ঠবিষয় যে শবাদি, তাহার আবরণ 
গোচর করিয়া, অর্থাৎ ব্যবধানদুরতাঁদির দ্বার! জ্ঞানরোধ বোধ করিয়া। কঠিনত।, তর্লতা, 
বাঁয়বীয়তা, রশ্মিত প্রভৃতি বোধ সকল জাঁড়্যধর্মমূলক ॥ ৫৪ ॥ 



৩৪ ভূততত্বম। 

প্রত্যেকং বাহ্ত্রব্যযু, বোথ্যত্ক্রিয়াত্বজাভ্যধর্মাণাং কতিপয়বিশেষধর্মা বর্তস্তে। তাদৃংশি 
ত্রিবিশেষধপ্মাশয়দ্রব্যাণি ভৌতিকমিত্যুচ্যতে, যা ঘটপটধাতুপাঁধাণাদয়ঃ। ক্রিগাত্বজাড্য- 
য়োরপি বোধাত্বাৎ তয়োর্বোধ্যত্ধর্্মে উপসঙ্জনীভাঁবঃ। দ্বিবিধো হি বাহাবোধ্যত্ধর্ম, প্রকাশ্ত- 
বিষয়ো৷ বাহ্থোস্তবান্ভাব্যবিষয়শ্চেতি। তত্র প্রকাশ্ৎর্ঘ্াণামেব বাহাভিবিধিঃ বিস্তারযুক্তঃ বাহ্- 
বস্তপ্রতীতিরূপঃ। বাহ্জন্যত্বেংপি নান্ুভাব্যবিষয়স্ত নুখকরত্বাদেঃ বাহাভিবিধিঃ। তম্মাৎ 
সর্বববোধ্যত্বক্রিয়াত্বজাড্যধর্খেষু পুরোবর্তিনঃ প্রকাশ্রধন্মাঃ ৷ তান্ পুরস্কৃত্যানগে উপলভ্যন্তে। তন্মাৎ 
প্রকাশাধন্মীনূসারত এব স্থুলবিষয়ান্ হুক্ষব্ষয়েফু বিভজ্য সাক্ষাৎকরণীয়ম। প্রতাক্ষবিষয়াণাং 
প্রকাশাধন্্ীণাং শবাম্পর্শরূপরসগন্ধা ইতি পঞ্চ ভেদাঃ। তম্মাৎ পঞ্চ এব তত্দ্ন্মাশ্রয়াণি সাক্ষাৎ 
কারযোগ্যানি ভৌতিকোপাদানানি ভূতাখ্যদ্রব্যাণি। ক্রিরাত্বজাড্যে পরিণামরুদ্ধতারপাত্যাং 
সামান্কতঃ ভূতেষু সমন্বাগতে ॥ ৫৫ ॥ 

আকাশবায়ুতেজোইপৃক্ষিতয়ো ভূতানি। তত্র শব্ময়ং জড়পরিণাঁমিদ্রবামাকাশম্। তথা 
ক্গর্শীদিময়া যথাক্রমং বাযাদয়ঃ। প্রকাশ্রধন্মমূলবিভাগত্বান্ন ভূতানি হল্তাদিভি: পুথক্রণীয়ানি। 
ইস্তাঁদিভির্বব্ভক্তন্ত ভৌতিকম্ত ভৌতিকান্তরেধু অতত্বীন্থসারী বিভাগঃ স্তাঁৎ। নিরদ্ধাঁপরেষু 
একৈকেন জ্ঞানেন্তিয়েণ ভূতাঁনি পৃথগুপলভ্যন্তে। বিতর্কন্ুগতসমাধো নিরুব্ধেষু ত্বগাদিষু অনিরুদ্ধেন 

প্রত্যেক বাহাদ্রব্যে বোধ্যত্ব, ক্রিরা্ব ও জাড্য ধর্মের কতিপর বিশে ধর্ম বর্তমান থাকে। 
সেইরূপ ব্রিবিশেষ-ধন্মা শ্রয় দ্রব্যকে ভৌতিক দ্রব্য বলে। যেখন ঘট, পট, ধাতু, পাঁধাণ প্রতৃতি। 
(ব্রিবিশেষ ধর্মের উদাহরণ যথা--ন্বর্ণ একটী ভৌতিক দ্রব্য, উহাঁতে স্ববিশেব হরিদ্রাবর্ণরূপ 
বৌধ্যত্বধর্ম্ের বিশেষ ধর্ম আছে ; সেইরূপ স্ববিশেষ শব্াদিও আছে। ভার ব| পৃথিবীর অভিমুখে 
গমনরূপ বিশেষ ক্রিয়াধ্ম এবং অনান্য বিশেষ ক্রিয়াও আছে। সেইরূপ বিশেবপ্রকারের কঠিনতা 
এবং অন্থান্তি বিশেপ্রকার জাড্যধর্দ আছে। এইরূপে সমস্ত ভৌতিক দ্রব্যই বিশেষ বিশেষ 
কতকগুলি বোধ্যত্ব, ক্রিরাত্ব ও জাড্যধর্মের আশ্রয় )। 

ক্রিয়াত্ব ও জাড্য ধন্মও বোধ্য (নচেৎ কিরূপে গোঁচর হইবে ?)1 সেইজন্য বৌধ্যত্বধর্থেই 
তাহাদের উপসর্জনভাব অর্থাৎ তাহার৷ গৌণভাবে থাকে ৷ সেই বাহ বোধ্যত্বধন্ম দ্বিবিধ, প্রকাশ্ত- 
বিষয় (শব্দস্পর্শদি)) এবং বাহ্োভ্ভব অনুভবের বিষয়। তন্মধ্যে প্রকাশ্ঠধন্ম সকলেরই বাহ্বস্ত- 
প্রতীতিরূপ বিস্তারযুক্ত বাহ্ব্যাঞ্তি আছে। বাহ্জন্য হইলেও অন্ুভাব্য বিষয়ের (সুখকরত্বাদি ) 
বাহৃব্যাপ্তি স্কুট নহে। তজ্জন্ত সমন্ড বোধ্যত্ব, ক্রিয়াত্ব ও জাড়্য ধর্মের মধো পুরোবর্তী প্রকাশ 
ধর্ম । প্রকাশ্ঠধন্মসকলকে অগ্রবস্তী করিয়া অন্য সব ধর্ম উপলব্ধ হয়। তজ্জন্ প্রকাশ্ঠধর্মানুসারেই 
বাহ্স্থ স্থূল বিষয়কে সুঙ্ষ্রবিষয়ে বিভাগ করির! সাক্ষাৎকার করা কর্তব্য। প্রত্যক্ষবিষয় যে প্রকান্ঠ- 
ধর্মসকল তাহাদের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ নামক পঞ্চ ভেদ আছে। তজ্জন্য সেই পঞ্চ প্রকার 
ধর্মের আশ্রয়ন্বরূপ সাক্ষাৎকারযোগ্য ভৌতিকের মুলীভূত পঞ্চপ্রকার দ্রব্য আছে তাহাদের নাম 
ভূততন্ব। ক্রিয়াত্ব ও জাডা ধর্ম, পরিণাম ও রোধকত্বরূপে ভূতেতে সামান্তাবে অনুগত 
আছে ॥ ৫৫॥ | 

আকাশ, বায়ু, তেজ, অপ. ও ক্ষিতি, এই পাঁচটা পঞ্চভূতের নাম (সাধারণ জল, বাতাস, 
মাটা নহে)। “তন্মধ্যে শব্ধময় জড়পরিণামী দ্রব্য আকাশের লক্ষণ। সেইরূপ ম্পর্শীদিময় জড়পরিণামী 
দ্রব্য সকল যথাক্রমে বায়ুতেজাদি। প্রকাশ (প্রত্যক্ষ ) ধর্মমূলকবিভাগ বলিয়! ভূত সকল 
হন্ডাদির দ্বার| পৃথকৃকরণের যোগ্য নহে। হস্তাদির ( অর্থাৎ হস্ত ও তৎসহায় যন্ত্রাদির ) দ্বারা 
বিভাঁগ করিলে ভৌতিক দ্রব্যের অপর আর এক ভৌতিকে অতত্বান্ুলারী বিভাগ হয়। (মনে 



সাংখ্যতত্ালোকঃ। ভূততত্বম্। ৬৪১ 

শ্রোত্রমাব্রেণ যন্ধাহাং শবময়ং বত্তস্তীতি প্রত্যন্ষীক্রিয়তে তদাকাশস্বরূপম্। এতেন বাযাদীনামপি 
স্বরূপমুক্তম.। কেচিদ্বাস্তি, ন সন্তি শবাছ্েকৈকগুণাশ্রয়াণি পৃথগভূতানি দ্রব্যাণি, হল্ডাদিভিঃ 
পৃথকৃরৃতানাং তাদৃশামলাভা্দিতি। লৌকিকানামর্ব্বাগ-দশীং পক্ষে তৎ সত্যং, ন তু যোগিনাং 
সমাধিবলযুক্তানামিতি ব্যাখ্যাতম্। তৈঃ পুনরিদমুচ্যতে, একস্তৈব জড়বাহ্দ্রব্যন্ত ক্রিয়াভেনাঃ 
শব্দাদয়ঃ, কিং পঞ্চদ্রব্যকল্পনেনেতি। তত্রেদং বক্তবাম্ শবাাদীনাং ক্রিয়াজন্তত্বাৎ ন চ শব্দাদিমূলস্য 
বাহ্দ্রব্যন্ত যন্ত ক্রিয়াভ্যঃ শব্দাদয় উৎপদ্যন্তে, ত্তান্তি প্রত্যক্ষযোগ্যতা ৷ বাহান্ান্ুমেয়মপ্রত্যক্ষযোগ্যং 
মূলমন্সিতাত্মকমুপরিষ্টাৎ প্রতিপাদরিষ্যামঃ। বাহ্মূলায়৷ অস্তা অশ্মিতায়৷ পরিণাঁমতেদা এব শবাঁদীনা- 
মাশ্রয়দ্রব্যাণি। গ্রাহাদৃশি গ্রাহ্ভৃত প্রকাশক্রিয়াস্থিত্যাত্বকং দ্রবামের শব্দরূপাদে বাহম্ মূলম্ ইতি 
বন্তব্য। নান্তদত্র কিঞ্চদ্ বক্তব্যং স্তাঁৎ মুলং গবেষষ্তা। প্রেক্ষাবতা। তন্তৈব মুলদ্রবাস্য 
প্রকাশগুণস্য ভেদঃ স্থুলনুঙ্ষশব্দাদয়ঃ | তথা ক্রিয়াস্থিত্যো ভেঁদাঃ শব্দাদিসহগতাঃ ক্রিয়াজাড্যয়ো 
বিশেষাঃ। যেষামন্মিতাত্মকং বাহামূলমননূমতং, তেষাঁং শব্দাগ্যাশ্রয়দ্রব্যং সর্বথাহ্প্রমেয়ং স্যাৎ। 
অপ্রমেয়দ্রব্যমেকমনেকং বেতি ন বিচার্য্যম্। কিঞ্চ প্রত্যক্ষধর্ম্ানুসারত এব ভূতবিভাগঃ | হুগ্গাতিস্থক্- 

কর, সিন্দুরকে পারদ ও গন্ধকে বিভাগ করিলে, তাহা! ভৌতিককে ভৌতিকে বিভাঁগ করা হইল, 
তত্বীন্তরে বিভাগ হইল না! । তবে ভূত সকল কিরূপে পৃথকভাবে উপলব্ধ হয়?--) অপর সমস্ত 
জ্ঞানেপ্ধিয় নির্ধ করিয়! কেবল একটামাত্র অনিরুদ্ধজ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা এক একটি ভূত উপলব্ধ হয়। 
বিতর্কান্থগত সমাধিতে ত্বগাদি নিরুদ্ধ করিয়া কেবল একমাত্র অনিরুদ্ধ শ্রবণেন্জিয়ের দ্বারা 
যে বাহ্ “শব্দময় বস্ত আছে” বলিরা প্রত্যক্ষ হয, তাহাই আকাশের স্বরূপ *। ইহার দ্বারা বায়ু 
তেজাদির স্বরূপও ওঁ প্রকার বলিয়া বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, শবাদি এক একটা 
গুণের আশ্রয়স্বরূপ পঞ্চ পৃথক্ দ্রব্য নাই, কারণ হস্তাদির দ্বারা পৃথক্ করিয়া তাদৃশ দ্রব্য প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না। স্থুলদৃষ্টি লৌকিক পুরুষের পন্গে তাহা সত্য, কিন্তু সমাধিবলযুক্ত যোগীদের পক্ষে 
তাহ! সত্য নহে, ইহা! ব্যাখাত হইয়াছে, অর্থাৎ হস্তাদিদ্বারা পৃথকৃকরণযোগ্য ন! হইলেও যোগীরা 
সমাধিস্থধ্বলে এ পাঁচটা ভাঁব পৃথক্ করিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন। তাহারা পুনরায় বলেন, 
একই জড় বাহ্দ্রব্যের ক্রিয়া-ভেদই শব্ম্পর্শাদি; অতএব পঞ্চ দ্রব্য কল্পনা করিয়া লাভ কি? 
তাহাদের শঙ্কার উত্তর এই__শবাদির৷ ক্রিয়াজাত ; অতএব শব্দাদির মূল যে বাহাদ্রব্য, যাহার ক্রিয়া 
হইতে শব্দাদিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার প্রত্যক্ষযোগাতা৷ নাই। বাহোর অপ্রত্যক্ষযোগ্য কিন্তু অনুমেয় 
অশ্মিতান্বরূপ মূল আমরা পরে প্রতিপাদিত করিব। সেই অন্মিতান্বরূপ বাহ্যমুলের পরিণাম-তেদই 
শব্ধাদির আশ্রয়দ্রব্য। গ্রীহাতৃষ্টিতে দেখিলে বলিতে হ্ইবে যে গ্রাহভৃত প্রকাশক্রিয়া-স্থিত্যাত্বক 
দ্রব্যই শবধরপাদির বাহ্মূল। মৃলদ্রব্যের অন্বেষণেচ্ছু পণ্ডিতদের দ্বার! তদ্যতীত এবিষয়ে অন্ত কিছু 
বক্তব্য হইতে পারে না (গ্রাহা 'পকাশক্রিয়াস্থিতির অন্য দিক্ গ্রহণরূপ অন্মিতা)। সেই 
বাহ্মূল দ্রব্যের প্রকাশগুণের তেদ হইতেই নানাবিধ শবরূপাদি হয়। সেইরূপ তাহার ক্রি ও 
স্থিতিধর্শের ভেদই শব্দাদিমহগত নানাবিধ ক্রি ও জড়ত|। ধাহার| অন্মিতাত্মক বাহ্মুল স্বীকার 
করেন না, তীহাদের পক্ষে শবধাদির আশ্রয়দ্রব্য সর্ববথা অপ্রমেয় হইবে । সেই অপ্রমেয় দ্রব্য এক কি 
অনেক, তাহা বিচাধা নহে, অর্থাৎ তাহার! নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না যে, সেই বাহমূল দ্রব্য 
একই হুইবে, পঞ্চ হইবে না। কিঞ্চ প্রতাক্ষীভূতধর্্ানুদারে ভূতবিভাগ করা হয়। স্ুল্মাতিহুক্ষ 
আর... এস ৮ সস আস 

সস ৯ পআসসসপ ারারর 

* পরিশিষ্ট 8 ২ দ্রষ্টব্য । 



৬৪২ 'আকাশারদিযু গধসমিবেশ; | 

মপি বাহ্ভাবং সাক্ষাংকুর্ধবতঃ পঞ্চধৈব বাহোপলব্ধিঃ স্যাৎ ॥ ৫৬ ॥ 

যথা লৌকিকৈস্থিবিশেষধন্মাশ্রয়াণি ভৌতিকদ্রব্যাণি সম্তীতি নিশ্টীর়তে, তথ! যোগিভিরপি ভূততবং 
সাক্ষাৎকুর্ববন্তি: শব্দাছ্যেকৈ কধন্মীশ্রয়িণে। বাহ্ভাবা নিশ্টীয়ন্তে। যথা! ব| লৌকিকৈ: হাঁটকরূপকাদিষু 
তৌতিকানি বিভজ্য শিল্লাদৌ প্রয্জ্যান্তের তথা ঘোগিভিরপি সর্ববভৌতিকেষু শবময়াদীনি ভূতাখ্যানি 
পঞ্চদ্রব্যাণি সাক্ষাৎকুর্বব্িস্ত্িকালদর্শনাদৌ তানি প্রবুজান্তে। ভূতলক্ষণং বথাহ--“শবলক্ষণমাকাশং 
বায়ুস্ত স্পর্শলক্ষণঃ ৷ জ্যোতিষাং লক্ষণং রূপমাঁপশ্চ রসলক্ষণাঃ। ধারিণী সর্বভূৃতানাং পৃথিবী 
গন্ধলক্ষণ। ॥”” ইতি ॥ ৫৭ ॥ 

ঘাতসন্থনাদিজন্যত্বাৎ ক্রিয়াত্মকা; শব্দাদয় ইতি প্রাগ ব্যাখ্যাতঃ ৷ তত্র শব্দগুণস্যাব্যাহততা বিশ্বতঃ 
প্রসা্যতা তথেতরতুলনয়৷ ৮ পুষ্কলগ্রাহাতা, তত: শবা শ্রয়মাকাশং সাত্িকমৃ। তাপাদেঃ শব্দাদ- 
প্রসাধ্যতাদর্শনাদ্ বায়ু সাত্বিকরাজসঃ। তদুভম়াভ্যাং রূপস্য ব্যাহততর; প্রসার; তথা ইচিন্ত্যাশুসঞ্চায়াচ্চ 
তন্ত ক্রিয়াধিক্যং, ততস্তেজে। রাজসম্। রসো গন্ধাৎ সুঙ্ষক্রিয়াতকম্তম্মদ্ অব.ভূতং রাজসতামসন্। 
স্থক্রিয়াত্মবক্ঠু গন্ধন্ত ক্ষিতিভূতং তামসম্। ন্মধ্যতে চ-_“অন্যোন্তব্যতিষক্তাশ্চ ত্রিগুণাঃ পঞ্চ 
ধাতবঃ” ইতি । পঞ্চ ধাতবঃ পঞ্চ ভূতানীতার্থঃ ॥ ৫৮ ॥ 

ষড় জর্ধভ-নীলপীত-মধুরাল্নাদয়ঃ শবাদিগুণানাং বিশেষাঃ | সৌক্ষ্যাদ্ যত্র ষড়জাদয়ঃ ভেদাঃ 
প্রত্যস্তমিত৷ ভবস্তি, তদবিশেষশব্দাদিভাবাশয়ং বাহাত্রব্যং তন্মাত্রম। স্থলস্ত সুক্মসংঘাতজন্তত্বাৎ 
তন্মাত্রং ভূতকারণম্। ভূতবৎ তন্মাত্রমপি প্রত্যক্ষতত্বং, নানুমেয়মাত্রম্। প্রত্যক্ষেণ যৎ তত্বমুপলভ্যতে 

বাহাদ্রব্য-সাক্ষাৎকারকালেও পঞ্চপ্রকারেই বাহোর উপলব্ধি হয়; অর্থাৎ যতক্ষণ বাহাজ্ঞন থাকে, 
ততক্ষণ তাহা পঞ্চভাবেই প্রত্যক্ষ হয়, এক বলিয়৷ কখনও হর ন।; তজ্জন্য ভূতরপ প্রত্যক্ষতত্ পঞ্চ 

বলাই সঙ্গত ॥ ৫৬ ॥ 
যেমন লৌকিকগণ বোধ্যত্বাদি তিনপ্রকার ধর্মের কতকগুলি বিশেষ ধর্মের আশ্রয়স্ব্ূপ ভৌতিক 

পদার্থ আছে বলিয়। প্রত্যক্ষ নিশ্চয় করে, সেইরূপ যৌগিগণ ভূততত্বসাক্ষাৎকারকালে শব্দাদি এক 
একপ্রকার ধর্মের আশ্রপ্নভূত বাহ্ভাব প্রতাক্ষনিশ্ঠ্ম করেন। আর যেমন লৌকিকগণ স্বর্ণরৌপ্যা- 
দিতে ভৌতিক পদার্থ বিভাগ করিয়৷ শিল্পাদিতে প্রয়োগ করে, সেইরূপ যোগিগণও ভৌতিকের ভিতর 
শব্দাদি এক এক গুণময় ভূতনামক পঞ্চ ভিন্ন দ্রব্য সাক্ষাৎ করিয়া তাহ। ত্রিকালদর্শনাদিতে প্রয়োগ 
করেন ( পরিশিষ্ট 8 ৫ দ্রষ্টব্য )। ভূতলক্ষণ স্থৃতিতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে--“আকাশ শব্বলক্ষণ, 
বারু স্পর্শলক্ষণ, তেজ রূপলক্ষণ, অপ. রসলক্ষণ এবং সর্বভূতের ধারিণী পৃর্থীগন্ধ লক্ষণ!” ॥ ৫৭ ॥ 

ঘাত-মহছনাদি জাত বলিয়া শব্দাদিরা ক্রি্াত্বক, ইহা পূর্বের ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তন্মধ্যে শব্- 
গুণের অব্যাহততা, চতুর্দিকে প্রসার, এবং অপর সকলের তুলনায় অধিকতম গ্রাহত! (সাংখীর 
প্রাণতত্বে দ্রষ্টব্য ) দেখা যায়ঃ তজ্জন্ঠ শব্দাশ্রপ্ন আকাশ সাত্বিক। শব্দাপেক্ষ! তাপাঁদির অপ্রসাধ্যত। 
দেখ! যাঁয় বলিয়া বাষু সাত্বিকরাঁজন। তদুভয় হইতে রূপের প্রসার আরও বাধনযোগ্য ( অর্থাৎ শব্ধ 
ও তাপ যাহার দ্বার। বাধিত হয় না, রূপ তাহার দ্বার! বাধিত হয় ) এবং তাহ! অনিস্ত্যরূপে ভ্রুতসধ্ারী 
ব৷ ক্রিনীধিক বলিয়া তেজ রাজস। গন্ধ হইতে রস সুপ্ক্রিরাজ্ক তজ্জন্ত অপ্ রাঁজস-তামস। আর 
গন্ধের স্থুলক্রিগ়নাত্মকত্বহেতু ক্ষিতিভূত তামস। এ বিষঘে স্থৃতি যথা-_-“তিন গুণ পরম্পর মিলিত হইয়। 
পঞ্চধাতু উৎপাদন করে” (ভারত )। পঞ্চধাতু অর্থে পঞ্চভৃত ॥ ৫৮ ॥ 

যড়জ, খষভ, নীল, পীত, মধুর, অয় প্রভৃতিরা শবধাদি গুণ সকলের বিশেষ । হুক্্মতাবশতঃ 
যেখানে ষড় জাদি-ভেদ একীভূত হইয়া যায়, সেই অবিশেষ শবাদিমাত্রের আশ্রয়ভূত বাহ্ত্রব্য তন্সাত্র। 
স্থল সকল সুক্ষের সঙ্ঘাঁত-জগ্য বা সমাষ্টির ফল বলিয়া তন্মাত্র স্থলভূতের কারণ। ভূতের স্যার তন্মাত্রও 



সাংখ্যতভ্বীলোকঃ ৷ তল্মাব্রতত্্মূ। ৩৪৩ 

তৎ প্রত্যক্ষতত্বম্। উক্তমিপ্রিয়াণাং বিষয়াত্মকক্রিয়াবাহকত্বম। সমাধিন! সথৈ্য্যকাষ্ঠাপ্রাপ্ডেষু ইঙ্জিমেষু 
তেষাং বিষয়াত্মচাঞ্চল্যগ্রাহকতাহভাবে চ প্রত্যন্তময়তে বিষয়জ্ঞানম। প্রাগন্ডগমনাদতিস্থিরয়েশ্রিয়- 
প্রণালিকয়! গৃহ্মাণাতিস্ক্মবৈষয়িকোদ্রেকো যদ্বাহ্জ্ঞানধুৎপাদয়তি ততক্ষণপ্রতিযোগিনী ক্রিয়াপরিণতি 
বব! তন্মাত্রত্বরূপম্। তদাতিস্থ্ধযাদিপ্সিয়াণীং স্থলক্রিয়াত্মানে বিশেষবিষয়াঃ হুক্য়। একযৈব দিশা গৃহাত্তে। 
তম্মাৎ তন্মাত্রাণি অবিশেষ! ইতুচ্যুতে । যথোক্তম্ “তম্মিংস্তম্মিংস্ত তন্মাত্র। শেন তন্মাত্রতা স্ৃত। | 
ন শান্তা নাপি ঘোরান্ডে ন মুঢ়াশ্চাবিশেষিণঃ ॥” ইতি । বিশেষাঃ ষড় জাদয়স্তদ্রহিত1 অবিশেধা ইতার্থঃ। 
যথোক্তম্-_“বিশেষাঃ ষড় জগান্ধারাঁদয়ঃ শীতোষ্ণাদয়ঃ নীলপীতাদয়ঃ কষায়মধুরাদয়ঃ সুরভ্যাদয়ঃ” ইতি। 
বিশেধরহিতত্বাত্তাঁনি শান্তচাদিশূন্তানি। শান্তঃ স্থথকরঃ ঘোরঃ দুঃখকরঃ মুঢো মোহকর ইতি। 
বাহ্স্ত নীলগীতার্দিবিশেগুণেভ্য এব নুখাঁদিকরতং, তদ্রহিতন্তাবিশেষ্তৈকরসম্ত তন্মাত্রস্ত নাস্তি 
সুখাদি-করত্বমিতি। তন্মাত্রাণি যথা_শব্ধতন্মাত্রং স্পর্শতন্মাত্রং রূপতন্মাত্রং রসতন্মাঁএং গন্ধতন্মাক্রমিতি। 
তানি ঘথাক্রমমাকাশাদীনাং কারণানি। শব্দাদিগুণানাং যাতিস্ল্মাবস্থ। তদাশ্রয়ং দ্রব্মের 
তন্মাত্রম। যথোক্তং ভাক্করাগধোণ বাসনাভাব্মে-_“গুণস্তাতিস্থক্মরূপেণাবস্থানং তন্মাত্র- 
শবেনোচ্যতে” ইতি। নুঙ্ষপ্ণাশ্রয়স্ত ক্ষণক্রমেণ গৃহামাণন্ত হশ্মৈকোহ্বয়বঃ পরমাণুঃ। ভূৃতবৎ 
তন্মাত্রাণ্যপি জ্ঞানেন্দিয়মা্রগ্রাহাণি। নিরুদ্ধেষপরেঘেকেনৈন জ্ঞানেক্রিয়েণ বিচারান্থগতসমাধিস্থিরেণ 
গৃহামাণানি তানি পৃথগুপলভ্যান্তে ॥ ৫৯ ॥ 

তন্মাত্রেভ্যঃ পরঃ শৃঙ্গ বাহো। ভাবো ন প্রত্যক্ষযোগাঃ। ভূততম্মাত্ররোঃ স্বরূপপ্রত্যক্ষং যৌগে 
বিবৃতম্। তন্মাত্রকারণং ন বাহাত্বেন প্রত্যক্ষীভবতি। তন্তু অনুমানেন নিশ্টীয়তে। যোগিনাং 

প্রত্যক্ষতত্ব, অনুমেয়-মাত্র নহে। প্রতক্ষের দ্বারা যাহার তত্ব উপলব্ধ হয়, তাঁহ৷ প্রত্যক্ষততব। ইন্দ্িয়গণ 
যে বিষগনাত্মক ক্রিয়ার গ্রাহক, তাহা পূর্বের উক্ত হইয়াছে । সমাধিদবারা ইপ্সিয়সকল সম্পূর্ণরূপে স্থির 
হইলে ও তাহাদের ছারা বৈষয়িক চাঞ্চল্য গৃহীত হইবার যোগ্যতা লোপ পাইলে বিষয়জ্ঞান প্রত্যন্তমিত 
হয়। বিষয়জ্ঞান বিলুপ্ত হইবার অবাবহিত পূর্বে অতিস্থির ইন্দ্রিয়রূপ প্রণালীর দ্বারা অতি সুক্ষ 
বৈষয়িক ক্রিয়! গৃহীত হইয়া! তাঁহ! থে বাহজ্ঞান উৎপাদন করে, অথব! সেই ন্ষণব্যাপী ক্রিয়াজনিত 
যে পরিণাম, তাহাই তন্মাত্রের স্বূপ। তখন ইন্দরিয়গণের অতিস্থৈর্যহেতু স্থলচাঞ্চল্যাআক বিশেষ- 
বিষয়গণ, একইমান্র সুক্ষপ্রকারে গৃহীত হয়, তজ্জন্য তন্মাত্রগণকে অবিশেষ বল! যায়। যথা 
উক্ত হইয়াছে__-“সেই সেই গুণের মধ্যে তাহা-মাত্র বলিয়া ( অর্থাৎ শবমাত্র, স্পর্শাত্র ইত্যাদি 
বলিয়া ) তন্মাত্র নান হইয়াছে । তাহার! শান্ত, ঘোর বা মূঢ় নহে কিন্তু অবিশেষমাত্র”। অবিশেষ 
অর্থাৎ বিশেষরহিত, বিশেষ অর্থে ড় জাঁদি | যথা উক্ত হইয়াছে__“বিশেষ ষড় জগান্ধারাদি, শীতোষাদি 
নীলগীতাঁদি, কষায়মধুরাদি, স্থরভ্যাি”। বিশেব-রহিতত্বহেতু তাহ! শান্তাদিভাব-শৃন্ । শাস্ত 
স্থখকর, ঘোর ছুঃখকর, মূ মৌহকর। বাহাদ্রবযর নীলপীতা্দি বিশেষ গুণ হইতে ন্ুখহুংখাদিকরত্ব 
হয়, নীলাদি-বিশেষ-রভিত একরস তন্মাত্র ; তজ্জন্ত তাহ! স্ুখাদিকর নহে। তন্মাত্রগণ যথা শব্দ- 
তন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র। তাহার! যথাক্রমে আকাশাদি ঘুলভূতের 
কারণ। শবাদি গুণ সকলের যে অতিুঙ্গাবস্থা, তাহার আশ্রয়দ্রব্যই তন্মাত্র। ভাস্করাচারধ্য কর্তৃক 
বাসনাভাম্যে যথ! উক্ত হইয়াছে “গুণের অতি হুঙ্ষরূপে অবস্থানই তন্মাত্র শব্দের দ্বার। উক্ত হইয়াঁছে। 
তাদৃশ সুক্ষগুণাশ্রয় ক্ষণক্রমে গৃহমাণ দ্রব্যের ুঙ্ম একাবয়বই পরমাণু। ভূতের ন্যায় তন্মাব্রগণও 
জ্ঞানেশ্রিয়ের দ্বার! গ্রাহ। চারিটি জ্ঞানেন্ধরিয় নিরুদ্ধ করিগ্না। একটামাত্র অনিরদ্ধ জ্ঞানেন্ত্রিয়কে 
বিচারাম্থগত সমাধির ঘ্বার। স্থির করিয়া গ্রহণ করিলে তন্মাত্রগণ পৃথক্ পৃথক উপলব্ধ হয় ॥ ৫৯ ॥ 

তৃম্মাত্র হইতে পর হুম্ম বাঁহতাঁব আর প্রত্যক্ষযোগ্য নহে। ভূত ও তন্মাত্রের স্বরপ্রড়াক্ম 
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পরমপ্রত্যন্ষপূর্ববকং হি তদহুমানম্। তন্মাত্রসাক্ষাৎকারে বিষযস্ত হুল্সচাঞ্চ্যাত্মকত্মন্থ্ভূর়তে, তত 
ইন্্রিয়াঁণামপি অভিমানাত্মকত্বমুপলভ্যতে ৷ তন্ত চাঁভিমানন্ত গ্রাহৃকতোদ্রেকাজজ্ঞানম। যদভিমানং 
চালয়তি তদভিমানদজাতীয়ং স্যার্দিতি। তন্মাদ্গ্রাহ্মভিমানাত্মকমিত্যনয়। দিশ! গ্রাহমূলগ্রহণয়োঃ 
সজাতীয়ত্বং নিশ্টী়তে । কিং চ বিষরমূলং বস্ত ক্রিয়াশীলং। বাহ্ক্রিয়া দেশান্তরগতিঃ। দেশ- 
জ্ঞান্চ শব্খাদেরবিনাতাবি। গ্রাহামূলে শব্দাদেরভাবাৎ ন তত্র দেশব্যাপিনী ক্রিয়া কল্পনীয়।। তশ্মাদ্ 
বিষয়মূলবস্তনঃ ক্রিয়। অদ্দেশব্যাপিনী। তাদ্রশী চ ক্রিগা অভিমানসোব। তম্মাদতিমানরূপং 
বাহ্মূলমিতি ॥ ৬০ ॥ " 

সতঃ বিষয়াশ্রযদ্রব্যস্ত বাহ্মূলস্ত গত্যন্তরা ভাবাদপি অতিমানাত্মকত্বাভিকল্পনং যৃক্তমূ। সমবুদ্ধি 
প্রত্যক্ষে ভাবে গৃহমাণধ্্ৈঃ বিশিষ্টা সম্প্রজায়তে, অপ্রত্যক্ষে চ ভাবে পূর্বজ্ঞাতধর্মৈধিশি্ট! উৎপগ্ধতে, 
নাহবিশিষ্টা সদবৃদধিঃ স্থাতুদুৎংসহতে । অত্ধ্যক্ষদা বাহামুলস্ সত্ব স্বমাহীজ্মেনৈবোপতিষ্ঠতে, সা চ 
সদ্বুদ্ধিঃ কৈরেব ধ্্ৈঃ বিশিষ্টাভিকল্পনীয়া স্যাৎ। ন রূপাদিধর্্াস্তত্র কল্পনীয়াঃ, বাহ্নূলে তদভাঁবাৎ। 
তম্মাদগত্যন্তরাভাবাদান্তরদ্রব্যধন্ম। এব তত্র কল্পনীয়াঃ | যত: বাহৃস্ত রূপাঁদেরাস্তরসা চাভিমানাঁদেরতি- 

বোগে বিবৃত হইয়াছে । তন্মাত্রের কারণ-পদার্থ বাহরপে প্রত্যক্ষভূত হয় না, তাহ। অনুমানের দ্বার 
নিশ্চিত হয়। যোগীদের পরমপ্রত্যক্ষপূর্ণনক সেই.অন্মান হয়। তন্মাত্র-সাক্ষাৎকারকালে বিষয়ের 
সুপ্-চাঁঞ্চল্য-রূপতার উপলব্ধি হন ( সমাধির দ্বারা ইপ্রিযশক্তিকে সম্পূর্ণ স্থির করিলে বিষয়জ্ঞান লোপ 
হয়, কিন্ত স্থৈধ্যকে কিঞ্চিৎ শ্লথ করিলে তন্মাত্রজ্ঞান হয় ; এইরূপ অনুভব করিয়া বিষয়ের চাঞ্চল্যাত্মকত্ 
অন্ধভূত হয়); আর, তন্মাত্র-সাক্ষাৎকারের পর ইপ্রি়গণও বে অভিমানাত্বক ; তাহার উপলব্ধি হয়। 
সেই অভিমানের গ্রাহরুত উদ্রেক হইতে বিষয় জ্ঞান হয়। যাহা অভিমানকে চালিত করে, তাহা 
অভিমান-সজাতীয় হইবে অর্থাৎ কাঁলিক ক্রিগ্নাযুক্ত এক মনই এক মনকে ভাবিত করিতে পারিবে। 
তজ্জন্য গ্রাহথ অভিমানাত্মক । এইপ্রকারে গ্রাহ্-মূল এবং তাহার গ্রাহক এই উভয়ই যে একজাতীর় 
বা অভিমানাত্মক, তাহ! যোগিগণ পরমপ্রত্যক্ষপূর্্বক অনুমান করেন ( লৌকিকগণের পরম প্রত্যক্ষ ন| 
থাঁকিলেও এপ্রকারের যুক্তির বারা নিশ্চয় হর )। কিঞ্চ বিষয়মূল প্রব্য যে ক্রিঘবাধুক্ত তাহা সিদ্ধ 
(কারণ বিষয়-জ্ঞান ইন্্রিয়ের ক্রিয়াত্বক )। বাহ্ ক্রিয়া দেশাস্তর-প্রান্তি। দেশগ্ঞান কিন্তু শব্াদি- 
জ্ঞানের সহ্ভাবী। বাহমূলে শবদাদি ন! থাকায় তাঁহার ক্রিয়। “দেশান্তর গতি” এরূপ কল্পনা! যুক্ত নহে। 
সুতরাং বাহমূলের ক্রিয়। অদেশাশ্রিত। দশাশ্রিত ক্রিগা অন্তঃকরণেরই হয়। ম্ৃতরাং বাহ্মূল 
দ্রব্য অশ্মিত-স্বরূপ ॥ ৬০ ॥৮ 

সৎ, বিষয়াশ্রর বাহমূল, দ্রব্যকে গত্যন্তরাভাবে ও অভিমানাত্মক বলিয়া ধারণ! করা যুক্ত, অর্থাৎ 
তাহ! “মাছে' বলিয়া জান! যার, কিন্ত অভিমানম্বরূপ ব্যতীত অন্য কোনরূপে তাহা কল্পনা বরা যুক্ত 
হয় না। তাহার কারণ এই-_সনুদ্ধি প্রত্যক্ষ দ্রব্যে গৃহমাঁণ শবাদিধর্মের ঘারা বিশিষ্ট হইয়া! উৎপন্ন 
হয়, ( যেমন, “কৃষ্তবর্ণ শব্দকারী মেঘ আছে” )। আর তাহ! অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ অন্্মান ও আগমের দ্বারা 
নিশ্চেয় বিষয়ে পূর্ববগ্জাত ধর্মের দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হয় ( যেমন, দুরস্থ ধুমদণ্ডের নীচে “অগ্নি 
আছে”। এইরূপ সদ্বুদ্ধিতে পূর্ববজ্ঞাত থে ধর্মসমষ্ট, তাহার দ্বারা বিশিষ্ট হইয়! সে স্থলে অন্নিন্ূপ 
সদবুদ্ধি উৎপন্ন হয় )। “ সদবুদ্ধি কখনও অবিশিষ্টা হইয়া উপন্ন ₹ইতে পারে না, অর্থাৎ শুধু “আছে” 
এরূপ জ্ঞান হয় না, “কিছু আছে” এইরূপই হয়। “আছে” বিলে তাহার সঙ্গে “কিছু”ও কল্পনীয়। 
প্রত্যক্ষ ধে.বাহামূল ( তন্মাত্রের কারণ ), তাহার সন্ত স্বমাহায্মোই উপস্থিত হয়। অর্থাৎ আমার 
ন্্রিয়কে যাহা উদ্রিক্ত করিতেছে, সেইরূপ কিছু অবশ্যই বর্তমান আছে। সেই সারবুদ্ধিকে কোন্ 
ধন্ম সকলের ঘ্বারা বিশিষ্ট করিয়া ধারণা কর! উচিত? রূপাদি ধর্ম তাহাতে কল্পনীয় নহে, কারণ 
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রিক্তে বস্তধন্মমো নাম্মাভিজ্ঞায়তে। সর্বাৎপ্রত্যক্ষজ্ঞেরপদার্থনত। বাহৈর্বান্তরৈরধ ম্মরৈব বিশিষ্টা 
কল্পনীয়া ॥ ৬১ ॥ 

অতঃ সিদ্ধং বাহ্মুলন্তাতিমানাত্মকত্বম। যন্ত তদভিমানঃ, স বিরাট পুরুষ ইত্যভিষীর়তে। 
অন্মত্বলনয়া তস্য নিরতিশরমহত্রম্। তথ। চ শাগ্নম্ “তম্মাদবিরাড়জায়ত বিরাজোহধিপুরুষ” ইতি । 
অন্যচ্চ “্যদ। প্রবুদ্ধ! ভগবান্ প্রবুদ্ধমথিলং জগৎ। তম্মিন্ সুপ্তে জগত স্থপ্তং তন্মমঞ্চ চরাটরম্ ॥” 
ইতি। প্রবুদ্ধ! যোগৈশ্বধ্যমনূভবন্ সুপ্ডে। নিরুদ্ধচিত্ত ইত্যর্থঃ | 

স্প্তিজাগরাভ্যাং চেজ্জগতঃ লর্নাভিব্যক্রী, তদা তয়োরাশ্ররভূতং বিরাঁজপুরুষস্যান্তঃকরণ মেব 
জগদাত্মকমিতি সিদ্ধম ॥ ৬২ ॥ 

পুরুষবিশেষস্তেচ্ছাসস্ভৃতমিদং জগদিত্যত্যুপশমেপি জগতঃ অভিমানাত্মকত্বং স্তাৎ। ইচ্ছায়! 
অস্তঃকরণবৃত্তিতা প্রাগ্যাখ্যাতা, সা চেজ্জগতঃ একমেব কারণং তদা জগন্মুলতঃ অন্তঃকরণাত্মকং 

স্তাদিতি। গ্রাহ্াত্বকঃ বৈরাজাভিমাঁনঃ ভূতাদীতি আখ্যাগতে। গ্রহণে ঘঃ প্রকাশধর্মমঃ গ্রাহতাপননায়া- 
মন্মিতায়াং স বোধ্যত্বধর্্মত্বেন ভাসতে । তথ। গহণে বঃ প্রবৃত্তিধর্মঃ গ্রাহো তওক্রিগ্সাত্বম্। গ্রহণে চ 
যদাবরণং গ্রাহে তজ্জাড্যম্। গ্রাহারূপেশ বৈর|জাভিমানেন বিষরাত্মক্রিয়াশীলেন সমুদ্রিক্তায়া- 
মন্মদশ্মিতায়াং গ্রহণগ্রাহৃভাবা অভিব্প্ান্তি।  এাহণভাবস্তাধিকরণং কালঃ, গ্রাহ্ভাবস্ত দিকৃ। 
পরিণামস্তানন্ত্যাৎ কালাবকাশয়োরনন্ততা প্রতীয়তে। অতঃ সত্বক্রিয়াধিকর্ণভূতৌ দিক্কালো৷ 

বাহামূলে তাহা নাই। তজ্জন্ গত্যন্তরাভাবে তাহাকে আন্তরদ্রব্যের সধর্মক বলিয়! ধারণা করা উচিত, 
কারণ বাহ্ রূপাদি এবং আস্তর অভিমানাদির অতিরিক্ত বস্তধর্থ আর আমরা জানি না। সমজ্ঞ 

অপ্রত্যক্ষ জেঞেয় পদ্থের সত্তা হয় আস্তর, অথবা বাহা, এই উভয়প্রকার ধর্মের একজাতীয় ধর্ের 
সবার! বিশিষ্ট করিয়৷ কল্পনীয় ( তন্মধ্যে যখন বাহামুলে রূপাদি ধন্ম নাই ইহা নিশ্চয়, তখন তাহাকে 
আস্তর ধর্মরযুক্ত বলিয়। ধারণ! করাই যুক্ত ) ॥ ৩১ ॥ 

এই সকল হেতু বশতঃ বাহ্মূলের অভিমানাত্মকত্ব সিদ্ধ হইল। যে পুরুষের সেই অভিমান, 
তাহার নাম বিরাট পুরুষ । আমাদের তুলনায় তাহার নিরতিশর মহত্ব । শ্রতি যথা “তাহা 
হইতে বিরাট উৎপন্ন হইয়াছিল ; বিরাটের উপরে অক্ষর পুরুষ ।” অন্ত শান্ত বথা_“ঘখন তগবান্ 

প্রবন্ধ হন, তখন অখিল জগৎ প্রবু্ধ হয়, আর যখন তিনি সুপ্ত হন, তখন সমস্ত জগৎ সুগ্ড হয়, এই 

চরাঁচর তন্ময়” প্রবুদ্ধ অর্থে যোগৈশ্বধধ্য-অন্ুভবকালে। সুপ্ত অর্থে চিত্তনিরোধে যোগনিদ্রাগত। সুপ্তি 

এবং জাগরণ হইতে যদি জগতের লয় ও অভিব্যক্তি হয়, তাহা হইলে সেই ছুই ব্যাপারের আশ্রয়ভুত 

বিরাট্ পুরুষের অস্তঃকরণ ব৷ অস্মিতাই জগদ ত্বক, ইহা নিদ্ধ হইল ॥ ৬২ | 

এই জগৎ কোন পুরুষ-বিশেষের ইচ্ছা-সন্ভৃত__এই মতেও জগতের অভিমানাত্মকত্ব সিদ্ধ হইবে। 
তাঁহার কারণ এই,-_ ইচ্ছা যে অন্তঃকরণধর্ম, তাহ! পূর্বের ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; তাহা যদি জগতের 

একমাত্র কারণ হয় (নিমিত্ত ও উপাদান ), তবে জগৎ মূলতঃ অন্তঃকরণীত্মক হইবে। গ্রাহের 

আত্মভূত বৈরাজাভিমানকে ভূতাদি বলে। গ্রহণের দিকে যাহ৷ প্রকাশ্ঠধর্, অন্মিতা বাহ্বস্তরপে 

গ্রাহতাপন্ন হইলে তাহা বোধ্যত্ধর্বরূপে প্রতিভাদিত হয়। সেইরূপ গ্রহণে যাহা প্রবৃত্তি বা চেষ্টা 

ধর্ম, গ্রাহে তাহ ক্রিগ্াত্বধর্্ম । আর গ্রহণে যাহা আবরণ ( সংস্কাররূপে থাঁকা ) গ্রাহে তাহা জাড্য। 

বিরাট পুরুষের গ্রাহরূপ বিষয়াত্বক সক্রিয় অন্মিতার দ্বারা আমাদের অস্থি ক্রিয়াীল হইলে গ্রাহ্ ও 
গ্রহণ অভিব্যক্ত হয় ( বিরাটের অভিমান-চাঞ্চল্যের মধ্যে যাহা প্রকাশাধিক, তাহা হইতে বোধ্যতধর্- 

প্রতীতি হয়; সেইরপ ক্রিয়াধিক ও আবরণাঁধিক চাঞ্চল্য হইতে ক্রিয়াত্ব ও জাড্য ধর্দের প্রতীতি 

হয়। ফলে, বিরাটের ভূত-তৌতিক জ্ঞানের দ্বারা তাবিত হই অন্মদাদিও তৃত'তৌতিক জান 

৪৪ 



৩৪৬ ভৌতিকন্বরূপম্। সর্গ-গ্রতিসর্গো। 

অপরিমেয়ৌ | গ্রহণাত্বিকায়। অস্মিতায়৷ বাঃ পঞ্চধা পরিণতয়ঃ গ্রাহ্তাপন্নাস্ত। এব পঞ্ভৃততন্মাত্রর়প। 
বাহৃভাবাঃ। যথা গ্রহণে গুণবিভাগম্ভথৈব গ্রাহে ॥ ৬৩॥ 

ন ভূতাৎ তত্তাস্তরং ভৌতিকম্।  প্রকাশ্তকাধ্যধাধ্যধন্মীণাং সঙ্কীর্ঘগ্রহণমেব ভোৌতিক- 
স্বরূপম। চাঞ্চল্যাৎ স্থুলেন্দি়স্য তথা গ্রহণম্। শবম্পর্শক্পপরসগন্ধা ইতি পঞ্চ প্রকাশ্ঠবিষয়াঃ 
বাক্যশিল্পগম্যসর্জ্যজন্তানীতি পঞ্চ কাধ্যবিষয়াঃ, তথা চ বাহোন্ভববোধাধিষ্ঠানং ধাতুগতবোধাধি- 
ঠানং চালনশক্তযধিঠানম্ অপনয়নশক্যধিঠানং সমনয়নশক্ঞযধিষ্ঠানঞ্চেতি পঞ্চ ধাধ্যবিষয়াঃ যেষাং 
সংঘাতঃ শরীরমিতি ॥ ৬৪ ॥ 

ব্যাখ্যাতানি তত্বানি। লোকানাং সর্মপ্রতিসর্গাবুচ্যেতে। অনাদী প্রধানপুরুষৌ উপাদান- 
নিমিত্তভৃতৌ করণাঁনাম। বিদ্ধমানে কারণে প্রতিবন্ধাভাবে চ কাধ্যস্তাপি বিশ্ঃমানতা স্তার্িতি- 
নিপ্মাৎ করণান্তনাদীনি। যথাহুঃ_-ধর্দিণামনাদিসংযোগাদ্শ্মাত্রাণামপ্যনাদিঃ সংযোগঃ* ইতি। 

হয়)। গ্রহণ-ভাবের অধিকরণ কাল, এবং গ্রাহাভাবের অধিকরণ দিকৃ। পরিণামের অনন্ততা 
হেতু অর্থাৎ এতপরিমাঁণ পরিণাম হইবে, আর হইতে পারে না, এইরূপ নিয়ম বাঁ সঙ্কোচক হেতু ন৷ 
থাকাতে, দিক্ ও কালের অন্তত প্রতীতি হয়। তজ্জন্ত সত্বক্রিমার বা 'আছে'-__এই ক্রিন্না পদের, 
অধিকরণ দিক্ ও কাল অপরিমেয়। গ্রহণাত্মিক! অস্মিতার যে পঞ্চধা পরিণতি, গ্রাহৃতাপপ্ন হই! 
সেই পঞ্ধপ্রকার পরিণতিই ভূত ও তন্মাত্র-ন্বরূপ বাহভাব হয়। যেমন গ্রহণে গুণের বিভাগ, তেমনি 
গ্রাহ্থেও গুণ-বিভাগ ॥ ৬৩ ॥ 

ভুত হইতে ভৌতিক তত্বান্তর নহে, অর্থাৎ ভূতেরও যেমন নীলপীতাদি গুণ, ভৌতিকেরও 
তদ্রপ। প্রকাশ্ত, কাঁধ্য এবং ধাধ্য ধর্দের সন্কীর্ণ গ্রহণই তৌতিকের স্বরূপ *। স্থুলেন্দিয়ের 
চাঁঞ্চল্য-হেতু সেইরূপ গ্রহণ হয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রন ও গন্ধ, এই পঞ্চ প্রকাশ্যবিষয়। 
বাক্য, শিল্প, গম্য, সর্্য ও জন্য এই পঞ্চ কার্যযবিষয়। আর বাহে!ছ্ববো, ধাতুগতবোধ, 
চালনশক্তি, অপনয়নশক্তি ও সমনয়নশক্তি, এই পঞ্চ শক্তির অধিষ্ঠানই ধার্ধবিষয়। তাহাদের 
সঙ্ঘাতই শরীর ॥ ৬৪ ॥ 

তত্ব সকল ব্যাখ্যাত হইল। এক্ষণে লোক সকলের সর্গ ও প্রতিসর্গ কথিত হইতেছে। 
( ইহার বিশেষজ্ঞান অনুমেয় নহে বলিয়। শাস্ত্র হইতে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত কথিত হইতেছে ) অনাদি 
পুরুষ ও প্রধান করণসকলের নিমিত্ত ও উপাদানভূত। কারণ বিদ্কমান থাকিলে এবং কোন 
প্রতিবন্ধক না থাঁকিলে কাধ্যও বিছ্মমান থাঁকিবে, এই নিরমহেতু করণ সকলও অনাদি। (যখন 
পুরুষ ও প্রধান করণ সকলের কেবলমাত্র কারণ, এবং ত তাহারা যখন অনানি-বিভনান আছে, 

শী স্স্ীস্পেসপ্প পাশ শপ শিপ স্পট শীট? 

* সাধারণ চিত্তের চাঞ্চল্য-হেতু বহুবিধ শব্ধাদি বিষয় যায় বুগপতের ম্যায় গৃহীত হয়, 
তাহাই ভৌতিক ,দ্ত্ব্য। ভূত ও ঘটাদি ভৌতিকের ইহাই প্রতেদ, গুণের কোন পার্থক্য 
নাই। ঘট প্রকৃত প্রস্তাবে কতকগুলি বিশেষ শবাদি-ধর্শের সমাষট,' কিন্ত সেই ধর্ম সকল 
ঘট-জ্ঞান-কালে চিত্তটাঞ্চল্য-হেতু সন্কীর্ভাবে উদিত হয়। তাহাই ঘট-নামক ভৌত্তিক। 
স্থির চিত্তের দ্বার! ঘটের রূপাদি ধর্ম পৃথক উপলব্ধি করিতে থাঁফিলে ঘটরূপ ভ্লৌোতিক ভাব 
অপগত হইয়! তথায় তেজ-আদি ভূতের প্রতীতি হয়। সাধারণ ঘট-জ্ঞান*নান| ররর বিষয়ের 
সমাহার ম্বরূপ। চিত্তের দ্বারা সেই সমাহার হয়। ঘটের রূপমাত্র বা শব্দবপর্শাদিমাত্র পৃথক্ উপলব্ধি 
করিবার সামর্থ্য হইলে সেই সমাহার ব| সন্থীরঘজ্ঞান বিশ্লিষ্ট হই! যায়। তখন তাহা! কেবল রূপাঁদি 
তন্তরূপে বিজ্ঞাত হয়। 



সাংখ্যতব্বালোকঃ। সর্গপ্রতিসর্গে ৭। করণলয়ঃ। ৩৪৭৪ 

তথা চ--“অনাদিরর্৫থকৃতঃ সংযোগঃ ইতি। তথাঁচ গৌপবনশ্রতিঃ__“নিত্যং মনোহ্নাদিত্বাৎ, 
ন হৃমনাঃ পুমাংস্তিষ্ঠতীগতি । অগ্নিবেশ্শ্রুতিশ্চাত্র “সোহনাদিনা পুণোন পাপেন চানবন্ধঃ পরেণ 
নিমুক্তোহনন্তায় কল্পতে” ইত্যাদি শাস্ত্রশতেত্যোহপি পুরুষ্তানাদিকরণবত্ত। সিধ্যতি। তম্মাত্র- 
সংগৃহীতানি করণানি লিঙ্গশরীরমিত্যুচ্যতে । লিঙ্গশরীরাণামসংখ্যত্বদর্শনাদসংখ্যাতাঃ ক্ষেত্রজাঃ। 
কম্মাদসংখ্যানি লিঙগশরীরাণি, স্বোপাদানস্তামেযত্বাদিতি। অপরিমেয়ন্তোপাদানম্ত পরিমিত- 
কাধ্যাণ্যসংখ্যানি স্থ্যঃ। গুণসন্লিবেশভেদানামানন্ত্যাদসংখ্যাতাঃ করণপ্রকৃতয়ঃ । অতঃ অসংখ্যাঃ 
জীবযোনয়ঃ|  উপাদানস্তামেযত্বাজ্জীবনিবাসা লোক অপ্যনন্তান্তথা চানম্তবৈচিত্র্যান্বিতাঃ । 
যথোক্তম্-_“তে চানন্তাং ন পত্থান্তি নতসঃ প্রথিতৌজস; ৷ ছূ্গমত্থাদনস্তত্বাদিতি মে বিদ্ধি মানসমি”্তি॥ 
'অতন্ডে হাসংখ্যোয়াঃ ক্ষেত্রজ্ঞাঃ কদাচিল্লীনকরণাঃ কদাচিদ্ ব্যক্তকরণ। বাহসংখ্যা যোনীঃ আপদ্ঘমানা 
বা ত্যজন্তো বাহসংখ্যেষু লোকেষু বর্তৃত্তে ॥ ৬৫ ॥ 

দ্বিবিধঃ করণলয়ঃ, সাঁধিতঃ সাংসিদ্ধিকশ্চ। তত্র যোগেন সাঁধিতঃ লিঙ্গশরীরলয়ঃ, গ্রাহাভাবলয়াচ্চ 
সাংসিদ্ধিকঃ। গ্রাহাভাঁবে করণকাধ্যাভাবঃ, কাধ্যাভাবে ক্রিয়াত্মনাং করণানাং লয় ইতি নিয়মাদ্ 
গ্রাহথলয়ে লয়ঃ করণশক্তীনাম্। যথাহ-_“চিত্রং যথাশ্ররমূতে স্থাধাদিত্যে। বিন! যথাচ্ছাঁয়া ৷ তত্বঘিন! 
বিশেধৈরন তিষ্ঠতি নিরা শ্ররং লিঙ্গম্” ইতি। লীনে গ্রাহো করণানি লীনাস্তিষ্ঠন্তি। ন চ তেষামত্যস্ত- 
নাশো, নাভাঁবে বিদ্যতে সত ইতি নিরমাৎ। গ্রাহাতিব্যক্তৌ তানি পুনরভিব্যজ্যন্তে শ্রুতিশ্চাত্র__ 

আর কার্যোৎপত্তির গ্রতিবন্ধক-স্বরূপ তৃতীয় পদার্থ খন বর্তমান নাই, তখন তাহাদের কাঁধ্য সকলও 
অনাদি-বর্তমান বলিতে হইবে )। যথা উক্ত হইয়াছে__“ধন্মী সকলের অনাদি সংযোগহেতু ধর্ম 
সকলেরও অনাদি সংযোগ দেখা যাঁয়”। “পুশ্প্রকৃতির অনাদি অর্থবটিত সংযোগ 1৮ ( যোগভাম্য ), 
গৌপবনশ্রুতি যথা-_“মন নিত্য, অনাদিত্ব হেতু পুরুষ (জীব) কখনও অমন থাকেন না”। 
অগ্নিবেশ্ম শ্রুতি যথা__“অনাদি পুণ্য ও পাঁপের দ্বারা অনুবন্ধ সেই পুরুষ পরমজ্ঞানের দ্বারা নিমুক্ত 
হইয়া অনন্তকাল থাকেন” । ইত্যাদি শত শত শাস্ত্র হইতে পুরুষের অনাদি-করণবত্ত। সিদ্ধ হয়। 
তন্মাত্রের দ্বারা সংগৃহীত করণ সকলকে লিঙ্গ শরীর বল! যায়। লিঙ্গ শরীর সকল অসংখ্য বলিম্া 
দেহীরাও অসংখ্য । কেন লিঙ্গ শরীর সকল অসংখ্য ?_ তাহাদের উপাদান অমেয় বলিয়!। 
অপরিমেয় উপাদানের পরিমিত কাধ্য সকল অসংখ্য হইবে। (কারণ পরিমিতের সম পরিমিত 
হয়, অপরিমিত হয় না । এই অপরিমিত বিশ্বের উপাদান যে প্রধান, তাহা অপরিমিত )। 
গুণের সনিবেশতেদ অনন্তপ্রকারের হইতে পারে, তজ্জগ্য করণ সকলের প্রক্কতিও অনন্ত, সুতরাং 
জীবের জাতিও অনন্তপ্রকারের | আর উপাদানের অমেয়ত্ব-হেতু ভীবনিবাস লোকনকল অসংখ্য 
এবং অনন্ত বৈচিত্র্য-সম্পন্ন । শাস্ত্রে আছে-_ “ছুর্গমত্ব ও অনন্তত্ব-হেতু দেবতারাও এই নতোমগুলের 
আনন্ত্য উপলব্ধি করিতে পাঁরেন না । অতএব সেই অসংখ্য জীব সকল কখনও লীনকরণ, কখনও 
ব ব্যক্তকরণ হইয়া অসংখ্য যোনিতে উৎপন্ন হওত বা ত্যাগ করত অসংখ্য লোকেতে বর্তমান 
আছে ॥ ৬৫ ॥ ূ 

বু্ধ্যাদি-করখলয় দ্বিবিধ, সাধিত ব! উপায়-প্রত্যয় এবং সাংসিদ্িক। তন্মধ্যে যোগের স্থারা 
লিঙ্গশরীরের সাধিতনলায় হয়; আর গ্রাহাদ্রব্য লয় হইলে যে লিঙগদেহলয় হয়, তাহা সাংসিন্ধিক। 
গ্রাথের অভাবে করণের কার্যাভাব হয়, আর কার্ধ্যাভাবে ক্রিয়ান্বরূপ করণের লম্ব হয়; এই 
নিয়মে গ্রাহথাভাবে করণশক্তি সকলের লয় হয়। যথা উক্ত হুইয়াছে--“চিত্র যেমন আশ্রয় 
ব্যতিরেকে অথব৷ ছায়৷ যেমন স্থা্াদি ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না, সেইরূপ বিশেষ ঝা ভাঁবপরীক 
বিনা লিঙ্গ নিননাশ্রয় হইয়া! থাকিতে পারে ন।” গ্রাহালীন হইলে করণ সকল লীনভাবে বর্তদান থাকে, 



৩৪৮ বিরাজাভিমানাৎ সর্গঃ | 

“তেবিনষ্ট। এব বিলীয়স্তে, অবিনষ্টী এব উৎপদ্যন্তে” ইতি; “ভূৃতগ্রামঃ স এবায়ং তূত্বা ভূত 
গ্রলীত” ইতি চাত্র স্থৃতিঃ ॥ ৬৬ ॥ 

উত্তং জগতঃ বৈরাঞ্জাভিমানাত্মকত্বম্। স্থৃতিস্তত্র থা “অভিমান ইতি খ্যাতঃ সর্ধবভৃতাত্মভূতক্কৎ। 

রঙ্গ! টব স মহাতেজ। যত্র তে পঞ্চ ধাতবঃ। শৈলাস্তস্যাস্থিসংজ্ঞাত্ত মেদে! মাংসঞ্চ মেদিনী ॥” 
ইতি। মে?মাংসে সংঘাতীভিমান ইত্যর্থঃ। 

তাত্তঃকরণস্য চ নিরোধানিরোধাত্যাং সুপ্তিজাগরাভ্যাং ব। জগতঃ লয়াভিব্যক্তী। ম্থপ্তৌ জড়তা 
্রিযাশৃন্ঠতা বা ভবতি। বিষস্াণাং ক্রিন্লাত্মকস্থাজ্জাড্যমাপনে গ্রা্মূলে বৈরাজাতিমানে বিষয় 
লীয়ত্তে। ততঃ অশ্মদানীনামপি লিঙ্গলয়ঃ। জাগবে চ ক্রিরাশীলে বৈরাজাভিমানে বিষয় 
অভিব্যজ্যন্তে। ততঃ সঙ্জাতীয়স্বাত্ৈর্ভাবিতান্ম্মাদীনাং করণানি ব্যক্ততামাণণ্যন্তে। যথা সুপ্তঃ 
পুরুষশ্চাল্যমান উন্নিদ্রে। ভবতি। স্বমূলন্ত বৈচিত্র্যাৎ শব্দাদীনাং বৈচিত্র্যমূ। ম্মর্ধ্যতে চ“অহঙ্কারেণাহরতে 
গুণানিমান্ ভূতাদিরেবং স্থজতে স ভূতকৎ। ট্বকারিকঃ সর্ব্বমিদং বিচেষ্টতে স্বতেজস| রঞ্জয়তে 
জগণ্তথা” ইতি। স ভূতকৃদ্ভূৃতারির্ববিকারিকোহহঙ্কার; অভিমানেন ইমান্ শব্দাদিগুণাঁনাহরতে 
বিচেষ্টভে চ বিচেষ্টঞ্চ জগদিদং স্বতেজসা রঞ্জয়তে বিষয়।নারোপযতীত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥ 

সুপ যোগনিদ্রায়াং নিক্কিয়ে বৈরাজাভিমানে তদগতাশেক্রিয়াত্মানো৷ যেহশেষবিশেষীন্তৎপ্রতিষ্ঠ- 
বিষয়! নিস্ভৈলদীপবৎ লীয়ন্তে । তাৎপ্রতক্যং স্তিমিতং বাহ্ম্তবতি। যথাহ “পুরা স্তিমিতমাকাশ- 
মনম্তমচলোপমম্। নষ্টচন্্ার্কপবনং প্রস্গপ্তমিব সম্বভৌ ॥৮ ইতি। পূর্ববাভিসংস্কীরভাবিতা হুক্মভৃত- 

তাহাদের অত্যন্ত নাশ হয় না, কারণ বিদ্যমান পদার্থের অভাব অসম্তব। গ্রাহের অভিব্যক্তি 
হইলে তাহার! পুনরাঁর অভিব্যন্ত হয়। এবিঘরে শ্রুতি যথা, “তাহারা (জীবগণ ) অবিনষ্ট হইয়া 
লীন হয়, এবং অবিনষ্ট থাকিয়া উৎপন্ন হন ।” স্থতি যথা, “ভূতলকল যথাক্রমে উৎপন্ন ও বিলীন 

থাকে” ॥ ৬৬ ॥ 
জগতের বৈরাজাভিমানাত্মকত্ব উক্ত হইয়াছে। স্মৃতিপ্রমাণ যথা, “ভৃতকর্তী সর্বভূতের আত্ম- 

স্বরূপ মহাশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মা ( বিরাট ব্রর্থা ) অভিমান বলিয়া খ্যাত। তাহাতেই পঞ্চভৃত অবস্থিত। 
পর্বত সকল তাঁহার অস্থিন্বরূপ এবং মেদিনী তাহার মেদ-মাংসন্বরূপ, অর্থাৎ তীঁহার সংঘাতাভি- 
মানই সংহত পদার্থ”। সেই অন্তঃকরণের সুপ্তি বা নিরোধরূপ বোগনিদ্রা ও জাগরণ বা চিত্তের 
ব্যক্তত৷ হইতে জগতের লয় ও অভিব্যক্তি হয়। রোধে জাড্য বা ক্রিয়াশৃন্ততা হয়। বিষয় সকল 
ক্রিন়াত্মক বলিয়৷ তাহাদের মূল বৈরাঁজাভিমাঁন জাড্যাপন্ন হইলে বিষয় সকলও লীন হয়। তাহা হইতে 
অশ্মদার্দিরও করণ সকল লীন হয়। আর, জাগ্রদবস্থায় বা অন্তঃকরণের অরোধে বৈরাজাভিমান 
ক্রিয়াপন্ন হইলে বিষয়গণ অভিব্যক্ত হয়, তখন সজাতীয়ত্বহেতু বিষয়াত্মক ক্রিগার দ্বারা ভাবিত হইয়া 
আমাদের করণ সকলও অভিব্যক্ত হয় যেমন সুপ্ত পুরুষ চাল্যমান হইলে জাগরিত হয়, তন্রপ। 
্বমূল বৈরাজান্মিতার বৈচিত্রা হইতে শবাদির বিচিত্রতা হয়। এবিষয়ে শান্প্রনাণ যথা--“ভূতরুৎ, 
ভূতার্দি অহঙ্কার অভিমানের দ্বারা বিশেষরূপে চেষ্টা! করে ও শব্দাদি তৃতগুণ সকল শ্থজন করে এবং 
নিজের তেজের দারা জর্গ অন্ুরঞ্জিত করে, অর্থাৎ এই জগতের দ্রবা, শব্াদিগুণ এবং ক্রিয়া, 
সমস্তই ভূতাদি নামক বৈরা'জাঁতিমানের ক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত” (ভারত ) ॥ ৬৭ ॥ | 

বোগনিদ্রাকালে জাড্য-হেতু বৈরাজাভিমান নিঞ্থির হইলে, সেই অম্মিতাঁগত অশেষপ্রকার জ্িয়া- 
ত্বক যে অশেধপ্রকার বিশেষ, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত বিষয় সকল নিক্ভৈল দীপের মত লীন হয়। 
তখন বাহ্ স্তিমিত ও অপ্রতরক্য বা অলক্ষ্য হয়। যথ! উক্ত হইয়াছে “পুরাকালে আকাশ স্তিদিত, 
অনন্ত, অচলবৎ, চ্জনু্ধ্যপবনশূন্ট প্রন্থপ্তের মত হইয়াছিল। তখন পূর্বেকার তল্মাত্র জ্ঞানের 



সাংখ্যতন্্ালোক: | কাঠিম্তাদীনাং মূলততম্। ৬৪৯ 

কল্পন! গ্রাহৃতাপন। আদৌ কারণসলিলাখ্যং তন্মারসর্গসুৎপাদয়তি | তথাচ স্থৃতিং-_-“ততঃ সলিল- 
মুখপন্নং তমসীবাঁপরং তমঃ” ইতি। ততঃ প্রাপুক্তস্তিমিতাবস্থনানম্তরমিত্যর্থ: ॥ ৬৮ ॥ 

বিরাজপুরুষাণাং স্থুলক্রিয়াশালিনোহভিমানাদ্গ্রাহৃতাপন্নাৎ। কঠিনতা-কোমলতা-কষিস্কতা-বায়- 
বীয়তা-রশ্মিতাদি-ধর্া ্রযদ্ব্যাত্মকঃ ভৌতিকসর্গ আবির্ভবতি। তত্র কঠিনতাংতিরুদ্ধত। ক্রিযায়াঃ 
বিপরীতক্রিয়য়ৈব ক্রিয়ারোধার্শনাৎ কঠিনে দ্রব্যে স্বগতরদ্ধক্রিয়াহমুমীম্মতে | রশ্মিতা চ অত্যরত্ধত| 
ক্রিদ্ায়াঃ। ন চ তত্র জড়তাতাঁবঃ, যোগিনাং রশ্িষু বিহারসম্তবাৎ। থাঁহ--“ততঙ্জুনাতিতন্তমাত্রে 
বিহত্য রশ্মিধু বিহরতী”্তি। কোমলতাগ্ভা অল্নাল্পরুত্ধক্রিয়াত্মিকাঃ। বৈরাঞ্জাতিমানস্তর প্রজা 
পতেরম্যেষাঞ্চ ভূতেন্দিয়চিন্তকানাং দেবানামভিমান ইত্যবগন্তব্যম্। তদভিমানস্ত বৈচিত্রাদ 
গ্রাহো কাঠিন্ঠাদিভেদঃ।  ভৃতাগ্ঠাখ্যন্ত তাভিমানন্ত ক্রিয়াবিশেষে। গ্রাহৃন্ত ব্যবধিজ্ঞানমূলম্। 
তদভিমানন্ত গ্রহণাম্মকম্ত যৌগপদিকমিব পরিণামবাহুলাং গ্রাহাতাপন্নং বিস্তারবোধমারোপয়তি, তন) চ 
পরিণাম প্রবাহবিশেষঃ গ্রাহভূতে। দ্েশীস্তরগতির্ভবতি ॥ ৬৯ ॥ 

স্থলোৎপত্তৌ সীংখ্যান্ুমত। স্থৃতি্থা__“পুরা স্তিমিতমাঁকাশমনন্তমচলোপমদ্। নষ্টচন্ত্রার্কপবনং 
প্রন্থগ্ুমিব সম্বতৌ ॥ ততঃ সলিলমুৎপন্নং তমপীবাপরং তমঃ। তশ্মাচ্চ সলিলোৎপীড়াছদতিষ্ঠত মারুতঃ ॥ 
যথ। ভাঁজনমচ্ছিন্রং নিঃশবমিব লক্ষ্যতে ৷ তঙচ্চান্তনা পূর্ধ্মাণং সশব্দং কুরুতেহনিলঃ ॥ তথা সলিল- 
সংরুদ্ধে নতসোহস্তে নিরন্তরে। ভিত্রার্ণবতলং বায়ুঃ সমুৎপততি ঘোষবান্॥ তশ্মিন্ বাযুদুসংঘর্ষে 

সকার হইতে হুস্্ভূতের কল্পনা গ্রাহতাঁপন্ন হইয়া বাহা কারণসলিলরূপ তন্মাত্র-সর্গ প্রথমে উৎপাদন 
করে। স্মৃতি থা, “তৎপরে তমের ভিতর দ্বিতীয় তমের ন্যায় সলিল উৎপন্ন হইল” । “তৎপরে? 
অর্থে প্রাগুক্ত স্তিমিত অবস্থানের পরে ॥ ৬৮ ॥ 

বিরাট্ পুরুষ সকলের (প্রজাপতি ও অনান্য অভিমানী দেবতাদের ) স্থৃল ক্রিয়াশালী অভিমান 
গ্রাহতাপন্ন হইয়া কঠিনতা, কোমলতা, তরলতা, বায়বীয়তা, রশ্মিতা প্রভৃতি ধর্মের আশ্রয়দ্রব্যন্বরূপ 
ভৌতিক সর্গ আবিভূতি হয়। তন্মধ্যে কঠিনত। ক্রিয়ার অতিরুদ্ধভাঁব। বিপরীত ক্রিয়াারা একটা 
ক্রিয়া রুদ্ধ হয়, এই নিয়মবশতঃ ( এবং কঠিন দ্রবোর দ্বার অধিক পরিমাণে গতিক্রিয়া রুদ্ধ হয় দেখা 
যায় বলিয়! ), কঠিন দ্রব্যে স্বগত রন্ধক্রিয়। আছে, ইহ অন্থনিত হয়। রশ্মিতা বাহ্ক্রি্নার অতিমাত্র 
অরুদ্ধতা। তাহাতে যে জড়তার অভাব আছে এরূপ নহে, যেহেতু যোগীরা৷ রশ্মি অবলম্বন করিম 
বিহার করেন। যথা উক্ত হইয়াছে--“তীহার পর উর্ণনাভির তন্মাত্রে বিচরণ করিয়৷ শেষে রশিতে 
বিহার করেন” । কাঠিন্যাপেক্ষা কোমলতাদির! অল্লালন রুদ্ধক্রিনাত্মক জীড্য-সম্পন্ন। বৈরাঁজাঁভিমান 
অর্থাৎ প্রজাপতি ও অন্ঠান্ত ভূতে্ত্রিয়চিস্তক দেবতাদের যে অভিমান, সেই অভিমানের বৈচিত্র্য হইতে 
গ্রাহে কাঠিন্যাদি ভেদ হয়। ভূতাঁদি নামক নেই অভিমানের যে ক্রিগাবিশেষ তাহাই গ্রান্থের 
ব্যবধিজ্ঞানের মূল। আর গ্রহণাত্মক সেই অভিমানের যে এককালীন-ঘটার মত বহু পরিণাম তাঁহা 
গ্রাহৃতাপ্রাপ্ত হইয়৷ বিস্তার জ্ঞান আরোপিত করে এবং তাহার বিশেষ প্রকার পরিণামপ্রবাহ গ্রাহভূত 
হইয়৷ বাহের দেশীস্তর গতি-বৌধ জন্মীয় ॥ ৬৯ ॥ 

স্থলোৎপত্ভিবিষয়ে সাংখ্যসম্মত স্মৃতি যথা “পুরীকালে অর্থাৎ স্থষ্ির প্রথমে চন্্ার্কপবনশুন্ত স্মিত 
আকাশ অনন্ত, অচল ও প্রস্থপ্তবৎ হইয়াছিল * | তৎপরে তমের ভিতর আর এক তমের মত সলিল 
উৎপন্ন হইল। সেই সলিলের উৎপীড় হইতে মারুত উৎপন্ন হইল। যেমন কোন ছিত্রহীন পান্র 
প্রথমে নিঃশব বলিয়৷ মনে হয়, কিন্তু পরে তাহ! জলের দার! পূর্ণ করিতে গেলে তন্মধাস্থ বায়ু সশবে 

এ সময়ের বাহভাঁবের কৌন কল্পনা হইতে পারে না, এই বিবরণ হইতে বিকলপ-ৃদ্ধি- 
মাত্র উঠে। ট 



৬৫, ভৌতিকসর্গঠ়। 

দীগ্ুতেজা মহাবলঃ| প্রাছ্রভূদুর্ধশিথঃ কৃত! নিশ্তিমিরং নভঃ॥ অক্নিপবনসংযুক্তং খং সমাক্ষিপতে 
জলম। সোইগ্রিম্ীরুতসংযোগাদঘনত্থমুপপন্তে ॥ তন্তাকাশং নিপততঃ শ্নেহস্তিষ্ঠতি যোৎপরঃ। স 
ংঘাতত্বমাপনো ভূমিত্বমন্ুগচ্ছতি ॥ রসানাং সর্ববগন্ধানাং শ্নেহানাং প্রাণিনাং তথা । ভূমিধোনিরিহ 

জ্ঞেয়া যস্যাং সর্ববং প্রহ্থয়তে” ইতি। 

নিরস্তরালস্য কারণসলিলশ্ত স্্ৌল্যপরিণামে পরিচ্ছিন্নভৌতিকত্রব্যপ্রকীর্ণ, ব্রহ্গাণ্ত বৃব। 
তদা স্থলসুক্ষবায়ুক্লতান্তরালং জ্যোতিঃপিগুময়ং জগদাসীৎ।  ঘনত্বমাপনামানে সংহ্তাৎ 
স্থৌল্যাত্মকাদ্ দ্রব্যাৎ নুক্্সতরাণি বারবীয়প্রব্যাণি পৃথগবভূবুঃ। তশ্াদ্দাহ-_"ভিত্তে্তি। 
ঘনত্বাপ্তিজনিতসংঘর্ষাচ্চ উত্তাপোন্তবো! যেনোত্তপ্তানি স্থলভৌতিকানি জ্যোতিঃপিগাকারাণি বসৃবুঃ। তত 
আহ-_“তশ্মিন্ বাষুদ্ুসংঘর্ষে” ইতি। অথ তেষাং জ্যোতিঃপিগুানাং খে বিচরতাং মধ্যে কেচিদ্- 
বায়ুযোগতঃ নিস্তাপত্মমাপগ্ভমানাঃ ন্েহত্বমথ সংঘাতত্বমাপদ্ন্তে, কেচিচ্চ বৃহত্বীৎ স্বয়ংপ্রভজ্যোতিষ- 
রূপেণাগ্াপি বর্তস্তে। উক্ত্চ “উপরিষ্টোপরিষ্টাতু প্রজঞততিঃ স্বয়ংপ্রতিঃ ৷ নিরুদ্ধমেতদাকাশমপ্রমেয়ং 
সুরৈরপি ॥” ইতি। তস্মাচ্চাছঃ_-“ সোহন্সিরমারু্তসংযোগা” দিতি ॥ ৭০ ॥ 

বুদবুদাকারে নির্গত হয়, সেইরূপ সেই সর্বব্যাপী নিরন্তরাল সলিলরাশির মধ্য হইতে বায়ু সমুতপন্ন 
হইল। সেই বায়ু ও সলিলের সঙ্ঘর্ধ হইতে দীপ্ততেজা! মহাবল অগ্নি আকাশকে নিস্তিমির করিয়। 
প্রাছুভৃত হইল। সেই জল, অগ্নি ও পবন সংযুক্ত হইয়৷ নিজেকে সমাক্ষিপ্ত করে । মারুত-সংযোগে 
সেই অন্মি ঘনত্ব প্রাপ্ত হয়। সেই ঘনত্বপ্রাপ্ত অগ্নির যে ন্নেহাংশ থাকে, তাহ! সঙ্ঘাতত্ব প্রাপ্ত হইয়া 
শেষে ভূমিত্ব প্রান্ত হয়। ভূমি সমস্ত গন্ধ, রস, প্রাণী ও স্নেহের আশ্রয়, তাতে সমস্ত প্রন্ছত হয়” 
(শাস্তিপর্বর, ভূগু-ভারদাজসংবাদ )। 

নিরন্তরাল কারণসলিলের স্থৌলা-পরিণাম হইলে পরিচ্ছিন্ন-ভৌতিক দ্রব্য-সমাকীর্ণ এই ব্রহ্ীও 
হইয়াছিল। তখন স্থূল এবং সুক্ষ (নভঃস্থিত হ্ুক্ম জড়ত্রব্য ) বায়ুর দ্বারা রুূত অস্তরালযুক্ত 
্রঙ্ধাণ্ড জ্যোতিঃপিগুময় হইয়াছিল। যখন ঘনত্ব প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন কাণিন্ঠাদি-স্ৃলধর্দরযুক্ত 
পাঁধাণাদি দ্রব্য হইতে হুক্মতর বায়বীয় দ্রব্য সকল পৃথক্ হইতে লাঁগিল। সেইজন্য বলিঘাছেন__ 
“জলরাশির মধ্য হইতে বায়ু সমুৎপন্ন হইল” । আর ঘনত্ব-প্রাপ্তিজন্ত সঙ্বর্ধ হইতে উত্তাপ উদ্ভুত হয়, 
যাহার দ্বার৷ উত্তপ্ত হইয়া স্থল ভৌতিক দ্রব্য সকল জ্যোতিঃপিগাকার হইয়াছিল। তজ্জন্য 
বলিয়াছেন--“সেই বায়ু ও জলের সঙ্ঘর্ষে দীপ্ততেজা” ইত্যাদি। অনন্তর আকাশে বিচরণকারী 
সেই জ্যোতিঃপিণ্ডের মধ্যে কতকগুলি বার়ুষোগে নিস্তাপত্ব প্রাপ্ত হইয়া তরলত। এবং তৎপরে 
কঠিনতা প্রাপ্ত হয়। আর কেহ কেহ বৃহত্হেত (ব1 অগ্ কারণে ) অগ্ঠাঁপি জ্যোতিঃপিগুরূপে 
বর্তমান আছে। যথা উক্ত হইয়াছে--“এই আকাশ উপঘু্যপরি প্রোজ্জল স্বরংপ্রভ জ্যোতিষ্ষ- 
নিচয়ের ছারা নিরুদ্ধ, ইহা! স্ুরগণেরও অপ্রতক্য”। ভঙ্জন্য বলিয়াছেন “সেই অগ্নি পবন 
সংযোগে” ইত্যাদি * ॥ ৭০ | 

* ইহা লোকালেফি-র্ূপ তৌতিক সর্গ, ইহাতে “আকাশাদ্ বা বারূ্াযোস্তেজঃ রে ইতযনিকর্ 
ভূতোৎপত্তি বিবেচনা করিতে হইবে। এরূপ ক্রমের প্রমাণ যথা--শব্ধ কম্পনাত্বক, তাহার 
শেষাবস্থা' তাঁপ,-তাঁপ অধিক হইলে রূপোৎপাদন করে, রূপ (তাঁপ-সহ) জলাদি রাসায়নিক 
মিলন উত্পাদন করে। কিঞ্চ শু্যালোক সমস্ত রশ্তদ্রব্যের উৎপাদয়িতা। সেই রাসায়নিক ক্রিয়া 
রসজ্ঞান উৎপাদন করে, এবং রাসায়নিক দ্রব্য গন্ধজ্ঞান উৎপাদন করে। অন্য কথায়, শব্ধ 
ক্রি! রুদ্ধ হইলে তাপ হয়, তাপ রুদ্ধ বা পুপ্তীকুত হইলে রূপ হয়। রূপ বা আলোক রদ্ব 



সাংখ্যতত্বালোকঃ । লোকাঃ ৷ ৩৫১ 

যদ্ গ্রহণদৃশি বিরাজ; স্থুলজ্ঞানং গ্রাহদূশি সা যথোক্তা। স্থললোকন্থট্িঃ। “পাদোহ্ন্ত বিশ্বা ভৃতানি 
ত্রিপাদোহস্ামৃতং দিবী”তি শ্রুতেদ্ শ্রমানা লোকাঃ পাদমাত্রং, ভূবংস্বরাদয়ঃ হুস্মাশ্চ লোকান্ত্িপাদঃ | 
তে শ্রেষ্টো৷ মহত্বমশ্চ সত্যলৌকঃ| স চ বৈরাজমহদাত্মপ্রতিষ্টিতঃ। গ্রহণদৃশি সর্ব্বাঃ গ্রহণক্রিয়াঃ 
মহদাত্মনি নিবন্ধান্ততে। গ্রাহ্দূশি সত্যলোকাত্যন্তরে নিবদ্ধাঃ সর্ব স্থুলসুল্মলোকাঃ। গ্রহণে তামসাভি- 
মানঃ স্থিতিহেতুঃ, গ্রাহে তদভিমানপ্রতিষ্ঠ। সন্ব্ষণাথ্যা তামমী শক্তি্লোকধারণহেতু;ঃ । উক্ত 
“মুধ্যে সমন্তাদগুস্ত ভূগোলে। ব্যোলি তিষ্ঠতি। বিভ্রাণঃ পরমাং শক্তিং ব্রহ্মণে! ধারণাল্সিকাম্” ইতি। 
তথাচ-_“রইদৃশ্তায়োঃ সন্কর্ষণমহমিত্যভিমানলক্ষণ” মিতি। অনরা৷ সন্কর্ধণাখাধার্ণশক্ত্য। সত্যলোকাভ্য- 
স্তরে নিবন্ধাঃ স্থললোক। বিচরজ্জি বর্তান্তে চ ॥ ৭১ ॥ 

ভূতাদেবিরাজোহভিব্যক্কৌ সত্যাম প্রজাপতি; হিরণ্যগর্ভ আবিরাসী২। শ্রুয়তে চ “তম্মান্ধি- 
রাড়জায়ত বিরাজোহধিপুরুষ ইতি”। স এয ভগবান্ প্রজাপতি: হিরণ্যগর্ভঃ পূর্ববসিদ্ধঃ সর্গেস্মিন্ 
সর্বভাবাধিষটাতৃত্ব-সর্বজ্ঞাতৃত্ব-সংস্কারেণ সহাভিব্যক্তে৷ বভৃব। শ্রয়তে চ “হিরণাগর্ভঃ সম্বর্ততাগ্রে বিশ্বস্ত 

গ্রহণ দৃষ্টিতে যাহা বিরাটু পুরুষের স্থুলজ্ঞান গ্রাহ্দৃষ্টিতে তাহ৷ পূর্বোক্ত স্থললোক-স্থাটট। 
“এই বিশ্ব ও ভূত সকল তাহার চতুর্থাংশ মাত্র এবং অমৃত দিব্যলোক তিনচতুর্থাংশ”-__-এই 
শ্রুতি হইতে জান! যাঁয় যে, দৃশ্তমান লোক সকল চতুর্থাংশ এবং ভূবঃ স্বরাদি লোক সকল অবশিষ্ট 
ত্রিপাদ। তাহাদের ( দিব্যলোকের ) মধ্যে মহত্তম ও শ্রেষ্ঠ লোকের নাম সত্যলোক। তাহা বিরাট 
পুরুষের বুদ্ধিতত্বে প্রতিষ্ঠিত (কারণ বুদ্ধিতত্র-সাক্ষাৎকারীরা সত্যলোকে প্রতিষ্ঠিত থাকেন )। 
গ্রহণ-দৃষ্টিতে দেখা যাঁর, সমন্ড গ্রহণক্রিয়। বুদ্ধিতত্বে নিবন্ধ, অর্থাৎ তাহাই মূল আশ্রয়; তজ্জন্ত 
গ্রাহ-দৃষ্টিতে সমস্ত স্থুল ও ুক্ষম লৌক সকল নিশ্চল সত্যলোঁকাত্যন্তরে নিবন্ধ। গ্রহণে তামসাভিমানই 
স্থিতির হেতু, তজ্জন্ত গ্রাহাদৃষ্টিতে বিরাট্ পুরুবের তামসাভিমানে প্রতিষ্ঠিত সঙ্কর্ণণ নামক তামসী 
ধারণশক্তি লোকধারণের হেতু । যথা উক্ত হইয়াছে--“ক্রহ্ধ।গ্ডের মধ্যে ভূগোল, ব্রদ্মের পরম 
ধারণশক্তির ঘারা বিধৃত হইয়৷ আকাশে অবস্থান করিতেছে”; অন্যত্র যথা__প্্রষ্টা ও দৃহোর সন্কর্ষণ-__ 
“আমি” এইরূপ অভিমান-লক্ষণ” ৷ এই ফঙ্কর্ধণ বা! শেষ-নাগ বা অনন্ত নামক তামস ধারণশক্তির 
দ্বার হুক সত্যলোকাত্যন্তরে নিবদ্ধ হইয়া স্থললোক সকল বর্তমান আছে ও বিচরণ 
করিতেছে ॥ ৭১ ॥ 

ভূতাদি বিরাটের অভিব্যক্তি হইলে পুরুষোত্ম ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ আবিভূ্ত হইয়াছিলেন। 
শ্রতি ( খঙ, মন্ত্র) যথা £-_“তাহ। হইতে বিরাটু প্রজাত হইয়াছিলেন, বিরাটের অধি বা! উপরিস্থ 
হিরণ্যগর্ভ।” সেই পূর্ববসি্ধ ভগবান্ প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ * যখন ইহ সর্গে আবির্ভূত হন তখন 
স্বকীয় প্রাক্তন সর্ববজ্ঞীতৃত্ব ও সর্ববভাবাধিষ্ঠাতৃত্বরূপ শ্রশ্বরিক সংস্কারের সহিত অভিব্যক্ত হুন। 

হইলে রস হয় ( এইজন্য উদ্ভিজ্জাদিকে রন্ধ সুধ্যালোক বল! যাক়্)। রস বা! রাসাম্ননিক দ্রব্য 
নাসাত্বকের দ্বারা রুদ্ধ হইলে গন্ধ হয়। উদ্ধৃত শাস্ত্র হইতেও এইরূপ ক্রম দেখা যাঁর, যথা_ 
প্রথমে কারণ-সলিল হইতে সর্বব্যাপী প্রবল শব্ধ, তৎপরে স্পর্শ ব| তাপ-লক্ষণ বায়ু, তৎপরে 
তেজঃ, তৎপরে স্নেহ ব৷ প্রস্তরাদি রাসায়নিক দ্রব্যের তরল অবস্থা, পরে তাহার সঙ্ঘাত অবস্থা, 
যাহা অম্মদ্ব্যবহাধ্য গন্ধার্দির আশ্রয়। 

তত্বের দিক্ হইতে-_অতিমান হইতে পঞ্চ তম্মাত্র, এবং পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চভৃত। 
* বৈদিক যুগের এই সর্বেশ্বর হিরপ্যগর্ভদেবই উত্তরকালে ব্ন্ধা, বিধু ও শিবরূপে পূজিত হন। 

“নমে। হ্রিগ্যগ্ভায় ব্রন্মণে ব্রন্ধরূপিণে” ইত্যাদি কাশিখগুস্থ সুন্দর ত্তোত্র ত্রটব্য। 



৩৫২ প্রজাপতি-হিরণ্যগর্ভঃ। 

জাতঃ পতিরেক আদীৎ। স দাধার পৃথিবীং গ্যামুতেমাং কম্মৈ দেবার হুবিষ! বিধেম” ইতি॥ 
স্ববজ্ঞাতৃত্ব-স্ববভাবাধিষঠাতৃ্-সংস্কারমাহাত্যেনোভুতেষু সপ্রজলোকেযু স সর্বজ্ঞোহধীশে। তৃত্ব 
বর্ততে। তন্ত সর্বজ্ঞাতৃত্বম্বভাবে৷ হিরণ্যগর্ভম্বরূপং সর্ধবভাবাধিষ্টাতৃত্বশ্বভাবস্ত বিরাজন্বরূপম্। পূর্বে 
খলু সর্গে সপ্রজলোকেষু তন্ত ঈশিতৃত্বাভিমানাৎ তঙ্ছক্ত্য সর্গেশ্মিন্ প্রজাভি; সহ লোক জায়েরন্। 
তথাচ স্থত্রং “স হি সর্ব্ববিৎ সর্ববকর্তা” ইতি। “ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধেতি” চ। শাস্বতাঃ সংসারিণো 
জীবাঃ খাদে বক্ষ্যমাণ-প্রণালিকয়। তদৈর্ধ্যমাহাত্ম্যাৎ দেহিনে। ভ্ত। আবিরাসন্। ততো বীজবুক্ষ- 
স্ঠাক়েন প্রাণিনাং সন্তানঃ। ভগবান্ হিরণ্যগর্ভঃ সাম্মিতমহাসমাধিসিদ্ধঃ যদ যৌগনিদ্রোখিত আত্ম- 
স্থোহপি উশ্বধ্যমন্নভবতি তর ব্রহ্গাগুন্ত ব্যক্তি; যদ! পুনঃ স্বাত্নষ্ঠেব তিষ্ঠন্ নিরোধসমাধিমধিগচ্ছতি 
তদ। যোগনি দ্রাগত ইত্যভিধীক়তে । তা চ ব্রন্াণ্ড বিলীয়ত ইতি। এবং প্রজাপতেবৈশ্বর্্যবশাৎ 
সলহুদ্মলোকসর্গীনস্তরং ধাধ্য প্রাপ্ত লীনকরণ| জীবাঃ ব্যক্তকরণাঃ হুঙ্ষবীজরপাঃ প্রাহ্র্বভূবুং । কর্ধা- 

এবিষয়ে শ্রুতি ( খঙ্ মন্ত্) যথা--“হিরণ্যগর্ড পূর্বে বিদ্তমান ছিলেন, ইহ সর্গের আদিতে তিনি 
জাত বা অভিব্যক্ত হই! বিশ্বের একমাত্র পতি হইয়াছিলেন, তিনি গ্াবাপৃথিবীকে ধারণ করিয়৷ 
মছেন। সেই “ক' নামক দেবতাকে আমরা হবির দ্বারা অর্চনা করি।” তাহার সর্বজ্ঞাতৃত্ব ও 
সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব সংস্কারের মাহায্মোে সমুদ্ুত প্রাণিসমন্থিত লৌকসকলে তিনি সর্বজ্ঞ সর্ববাধীশ হইয়া 
অধিরাজমান আঁছেন। তাহার সর্বজ্ঞীতৃত্বন্বভাব হিরণ্গর্ভম্বূপ এবং সর্ধবভাবাধিষ্টাতৃত্বস্ভাব 
বিরাজ-্বূপ। পূর্বরসর্গে সপ্রজলোকে তীহার ঈশিতৃত্ব অভিমান থাকাতে সেই অভিমানশক্তির 
বশে এই সর্গে প্রজীর সহিত লোকসকল জন্মাইবে। (কারণ এ অব্যর্থ ধীশ্বরিক সংস্কারের মধ্যে 
“সর্ব্ব* ভাব থাকিবে, এবং ঈশিতৃত্ব ভাবও থাকিবে, ঈশিতৃত্বাভিমানের অভিব্যক্তির সহিত তাহার 
অধিষ্ঠানভূঁত সর্ববজগৎও অভিব্যক্ত হইবে )। সাংখ্যস্ত্র বলেন “তিনি সর্বান্ত ও সর্ববকর্তা, ঈদৃশ 
ঈশ্বরসিদ্ধি মন্মন্মতেও সিদ্। শাশ্বত সংসারী জীব সকল (যাহার! প্রলয়ে লীনকরণ হইয়! 
বিষ্যমান ছিল) বক্ষ্যমাণ প্রণালীতে তাহার প্রশ্ব্যের মাহাত্ম্যে দেহী হইগ়া আবিরভতি হইয়াছিল 
( অর্থাৎ হুল্রবীজ-জীব সকলের দেহধাঁরণের উপযোগী নিমিত্ত সকল তীহার এঁশ সংস্কার বশে ঘটাতে, 
তাহার! দেহধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল ) তৎপরে ঘীজবৃক্ষন্তায়ে প্রাণীদের সম্তান চলিতেছে। 

সাম্মিত নামক মহাঁমাধিসিদ্ধ ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ খন যোগনিদ্রা হইতে উখিত হইয়! মহদাত্বস্থ 
থাঁকিয়াও এশ্বর্ধ্য অনুভব করেন তথন ত্রঙ্গাণ্ডের ব্যক্তি হয়, আর যখন কল্লাস্তে নিরোধসমাধির দ্বার 
স্বন্বরূপমাত্রে স্থিত বা কৈবল্য প্রাপ্ত হন, তখন যোগনিদ্রাগত হইয়াছেন বলা যায়। তখন ত্রহ্গাণ্ 
লীন হয *| এইরূপে প্রজাপতির এশ্বধ্যবশে স্থল ও সুক্মা লোক সকলের অভিব্যক্তির পর 

%* এ ব্বিয় বিশর করিয়। বলা যাইতেছে । সিদ্ধ যোগীর। সার্বজ্ত্য ও সর্বশক্তিমত্ত। লাভ 
করেন। তখন তাহার! “সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্ধভূতানি চাত্সনি” দেখেন। কিন্ত এই ত্রহ্ধাণ্ড 
ূর্ববসিদ্ধের ঈশিতৃত্বাধীন বলিরা সর্ববশক্ত সিদ্ধদের ইহাঁতে এশশক্তি প্রয়োগ কর ঘটে ন। তাঁহারা, 
এক রাজার রাজ্যে অষ্ঠি রাঁজার স্যার শক্তি প্রয়োগ না করিয়াই এই ব্রন্গাণ্ডে থাকেন। প্রলয়ের, পর 
ধররূপ দিদ্ধপুর্যগণ (ধাহারা কৈবল্য লাভ করেন নাই, কিন্তু জ্ঞানের ও শক্তির উৎকর্ষ লাত করির! 
তৃপ্ত আছেন, সুতরাং ধাহাদের চিত্ত শাশ্বতকালের তন্ত অব্যক্ত অবস্থায় যায় নাই) ব্যক্ত হইলে 
ূর্ধবার্জিত সেই জ্ঞান ও শক্তির উৎকর্ষসম্পন্ন চিত্তের সহিত প্রানুরভূত হইবেন। সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্ত 
চিন্ত ব্যক্ত হইলে সেই চিত্তের বিষয় যে সর্ব” ৰা! লোকালোক, তাহাও সুতরাং বাক্ত হুইবে। 
অর্থাৎ তাঁদুশ পুরুষের সঙ্কল্পনই এই ব্রঙ্গাণ্ড। লোকালোক ব্যক্ত হইলে অন্ত অসিন্ধ প্রাণিগণ 



সাংখ্যততবালোকঃ। প্রাধুৎপত্তিঃ। -৩৫৩ 

শয়বৈচিত্রযানদৈবমানুষতিধ্যগুসতিদ্ প্রকৃত্যাপূরিতৈর্বিচিত্রকরণৈঃ সমস্িতাস্তে সুম্সবীজজীবা! অভিব্যা্জিযুঃ। 

ধাধ্যপ্রাপ্ত হওয়াতে লীনকরণ ভীব সকল ব্যক্তকরণ হুইয়া প্রথমে সুঙ্ষবীজরপ ( দেহগ্রহণের 
পর্ববীবস্থা * ) হইয়! প্রাছভূতি হইল। সেই নুক্ষবীজ-জীব সকল কন্্নাশরের বৈচিত্র্-হেতু দৈব, 

যাহাদের যেরূপ সংস্কার ছিল তদন্ুরূপ হইয়। ব্যক্ত হইবে এবং দেহধারণের জন্য উন্মুখ হইবে। 
পিতৃবীজ ব্যতীত স্থল দেহ ধারণ হয় না, সুতরাং আদিম স্থল শরীরীরা তাহার এশীশক্তির মাহাত্য্ে 
দেহধারণ করিয়াছিল। পরে স্ব স্ব কর্মবশে প্রাণীদের সন্তান চলিতেছে। 

ভোগ ও অপবর্গরূপ পুরুযার্থ ই প্রাণীদের কর্ম, তাহা প্রাণীদের স্বাধীন, অন্যের বশে তাহা 
হইবার নহে, অতএব দেহলাভ করিয়াই প্রাণীর তাহার আচরণ করিতে থাকে। ইহা জগতের 
শাশ্বত স্বভাব বলিয়। এবং সর্ববভীবের অনুকূল বলিরা সিদ্ধদের এশীশক্তিও এরূপ সংস্কারযুক্ত হয়। 
অর্থাৎ পূর্বসর্গে যেরূপ স্ব স্ব কর্ম্মকারী বেহীর ছারা পূর্ণ জগতে সিদ্ধদের “সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বস্ভৃতানি 
চাত্মনি” ইত্যাকার প্রশভাবের সংস্কার ছিল, ইহ সর্গেও তদনুরূপ সংস্কার ব্যক্ত হইয়। স্ব স্ব কর্মা- 
কারী প্রাণীদের ছারা পুর্ণ লোকদকল অভিনির্বব্তিত করে। প্রাণীরা পূর্ব পূর্ব্ব সর্গবৎ স্বকর্থে 
সুখছঃথ ভোগ করে, কেহ বা অপরর্গ প্রাপ্ত হয়। 

এই হিরণ্যগর্ভদেবই সপুণ ব্রন্ধ ঝ। অক্ষর। কোন কোন মতে হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট একেরই 
ভাবাস্তর। অন্থমতে উভয়ে পৃথক পুরষ। 

* স্কুল বা সুপ্ম দেহ গ্রহণের পূর্বে ভীব যে ভাবে থাকে, তাহাই সুঙ্গবীজতভাব। মৃত্যুর পর 
সুঙ্মু আঁতিবাহিক শরীর গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে যেরূপ অবস্থা! হয়, তাহ! বুবিলে এ বিষয়ের ধারণা 
হইতে পারে। যোগভাম্তে আছে যে এক ভীবনে কৃত কর্মের অধিকাংশ সংস্কার পূর্বব-পুর্ব্ব- 
জন্মার্জিত উপযুক্ত কন্সংস্কারের সহিত মিলিত হইর! ঠিক্ মৃত্যুকালে “যেন যুগপৎ এক প্রযস্ধে 
মিলিত হইয়।” উদিত হয়। সেই পিশ্তীভূত সংস্কারের নাম কর্মাশয়, তাহা হইতে যথোপযুক্ত 
শরীর-গ্রহণ হয়, অর্থাৎ করণ সকল বিক্গিত হয়। সেই পিশ্তীভভূত সংস্কারভাবই সুগ্বীজ-ভীব। 
স্থলশরীর-গ্রহণের সময়ও সেইরূপ হুঙ্্বীজরপ পূর্ববাবস্থ। হয়। প্রেতশরীর সকল চিত্তপ্রধান, তাহাদের 
ভোঁগকাল জাগরণম্বরূপ, তক্জন্ত দেবগণের একনান অস্বপ্র, সেই জাগরণের পর গুণবৃত্তির প্যরধায়- 
ক্রমে নিদ্র! আসে, তখন চিত্তের জাড্যসহ তাহাদের শরীরও লীন হয় (কারণ তাহাদের শরীর 
চিত্তপ্রধান ) নিদ্রার পূর্বে তাহাদেরও কর্্মসংস্কার পিশীভূত হইয়৷ উদিত হয়। সেই পিশীভৃত 
সংস্কার-পূর্বক তমোহভিভূত, লীনকরণ প্রেতশরীরিগণ যে ভাবে থাকে, তাহাও গ্রস্থোক্ত হুক 
বীজ ভাঁব। তাদৃশ তমোহভিভূত, সুঙ্ষবীজ-ভীবগণ ্বপ্রকৃতি-অন্সারে আকুষ্ট হইয়া! যথোপযোগী 
লোকে যায়। তথায় পুনশ্চ আকৃষ্ট হইয়া প্রধান জনকের হরে (আধ্যাত্মিক মর্মে ) যায়, পরে 
স্বোপযোগী ক্ষেত্র (জনক বা ভননীর শনীরাংশভূত ) কর্তৃক আৰু হইয়া, তাহার মর্খ্বাধিকার করত 
পূর্ণ স্থলশরীরিরপে বিকশিত হয়। সেই সুক্মবীপ্র-ভীবগণ স্বকীয় বিপাকোন্মুখ কর্শসংস্কারের বৈচিত্র 
হেতু বিচিত্র প্রকৃতির, স্থতরাং বিসিত্র-শপীর-গ্রহণোপবোগী হয়। সর্গাদিতে ভীবগণ প্রথমে উক্ত 
প্রকার নুঙ্ষবীজভাবে অভিব্যক্ত হর। পরে সুস্্ম লোকে ওপপাদিক শরীরিগণ প্রাদৃভূতি হয়। 
স্থল লোকের উদ্ভিজ্জা্দি প্রাণিঃণ যনিচ সাধারণতঃ ওঁপপাদ্িক নহে, তথাচি আদিম নিমিত্ত-( উপাঁ- 
দানের প্রাচ্য ও তাপাদি হেতু সকনের অত্যুপযোগিতা ) হেতু উপপাদিকরূপে প্রাদুভূত হইতে 
পারে। পরে আদিম নিমিত্ত সক:লর উপযোগিতা হান হইলে তাহার কেবলমাত্র জনক-ষ্ট 
বী্ঘ হইতে উৎপন্ন হইতে থাকে, কেহ কেহ বা প্রতিবূল-নিনিত্ত-বশে লুপ্ত হইস্া যায়। ব্রহ্ধাণ্ডের 
আতুডূত হিরণ্যগর্ভদেবের ব| সগুণত্রংক্ষর এশ্বধ্যসংস্কার আদিম ভীবাভিব্ক্তির অন্ততর নিমিত। 

৪৫ 



৩৫৪ পুংস্থীতেদঃ | 

তেঘসংখ্যেযু বীজজীবেযু যে ত্বৌপপার্দিকদেহবীজ! ভূততন্মাত্রাভিমানিদেবতা্া। জীবান্তে ্বতঃ 
প্রাহ্র্বস্তি শ্ম । অথ উত্ভিজ্জদেহবীজ। জীবা শরীরাণি পরিজগৃহ্থ;। স্থতিশ্গাক্েন্ং ভবতি পভিত্বা তু 
পৃথিবীং যানি জায়স্তে কালপধ্যয়াৎ। উদ্ভিজ্জানি চ তান্তাহুভূতানি দ্বিজসত্তমাঃ॥৮ ইতি। তথাচ 
_-ডিস্তিজ্জ! জন্তবো! যন্ৎ শুরুজীবা। যথা যথা । অনিথিতাৎ সম্ভবস্তি॥৮ ইতি। অথান্তে প্রাণিনঃ 
সমজায়ন্ত। প্রাণিষু যেহস্ফুটবরকরণাঃ তথা চাতিপ্রবলাহবরকরণাঃ তেষেকারতনস্থিতা৷ জননীশক্তি- 
ভবতি। শ্ছুটবরকরণপ্রাণিযু প্রাণশক্তেরপ্রাবল্যান্ডিধা বিভক্তা জননীশক্তিবর্ততে । তস্মাৎ 
স্বীপুংভেদ ইতি ॥ ৭২ ॥ . 

ইতি সাংখ্যযোগাচাধ্য-শ্রীমদ্ইরিহরানন্দ আরণ্য-বিরচ্তিঃ সাংখ্যতন্রালোকঃ সমান্তঃ | 

মানুষ, তির্ধ্যক্ ও উদ্চিদ্ জাতীয় প্রাণীর করণপ্রক্কতির দ্বারা আপুরিত (সুতরাং বিচিত্র-করণ-বীজ- 
ুক্ত ) হইয়! অভিব্যক্ত হুইয়াছিল। সেই অসংখ্য বীজ- তীবের মধ্যে যাহারা উপপাদিক- দেহবীজ 
(পিতামাতার সংযোগ ব্যতিরেকে যাহারা হঠাঁৎ প্রাছডূত হয়, তাহার ওপপারদদিক ভীব, যেমন 
ভূততম্নাত্রাদির অভিমানী দেবতা প্রভৃতি ), সেই জীব সকল স্বতঃ পরাভূত হইয়াছিল। কালক্রমে 
পৃথিব্যাদি লোক সকল উপযোগী হইলে উদ্ভিজ্জ-দেহের বীজভূত ভীব সকল শরীর পরিগ্রহ করিয়া- 
ছিল এ বিষয়ে স্থৃতি যথ।--“যাহার! কালপর্ধযাঁয়ে পৃথিবী ভেদ করিয়। উ্থিত হয়, হে দ্বিজসন্তমগণ ! 
সেই প্রাণিগণের নাম উদ্ভিদ” অন্যত্র যথা-_উদ্তিজ্জগ্ণ, শুক জীবগণ যেমন অকারণে জন্মায় 
ইত্যাদি” অর্থাৎ অকন্মাৎ যে প্রাণী প্রাদুভূত হয় এ মতও প্রাচীনকালে ছিল। অনন্তর অগ্ঠ 
প্রাণিগণ উৎপন্ন হইয়াছিল। প্রাণী সকলের মধ্যে যাহীদের বরকরণ ব! সাত্িক দিকের করণ 
অন্ফুট এবং অবরকরণ বা তামস দিকের করণ প্রবল, তাহাদের ভননীশক্তি এবদেহস্থিতা। আর 
যাহাদের বরকরণ সকল স্ফুট তাহাদের প্রাণশক্তির অপ্রাবল্য-হেতু জ্ননীশক্তি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া 
অবস্থান করে? তাহা হইতে স্ত্রী ও পুরুষ ভেদ হয়* ॥৭২ | 

ইতি সাংখ্যযোগাচাধ্য-শ্রীমদ্হরিহরানন্দ আরণ্য কত সাং খ্যতন্বালোক সমাপ্ত। 

* উদ্ধৃত স্থট্টিবিষয়ক সাংখ্যন্থৃতি হইতে পাঠক দেখিবেন যে, পর্ব আধের ভাব, পরে তারল্য 
ও পরে কাঁঠিসয প্রাপ্ত হইয়! ভুলে স্থুলপ্রাণীর নিবাসস্থল হইয়াছে । পাশ্চাত্য ভূবিন্যারও মত 
ইহার অনুরূপ । ভূল্লোকের প্রাণিধারণের উপযোগিতা হইলে আদিতে ওপপাদিক-জন্মক্রমে প্রাণী 
সকল প্রীছুভূত হয়। ( এ বিষয়ে “কন্মতত্ব” নামক পৃথক্ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য )। পাশ্চাত্যগণের £-৬০- 
191০1) ব! অভিব্যক্তিবাদের সহিত এবিষয়ের যে ভেদ ও সাম্য আহে, তাহার বিচার করিয়া 
দেখান যাইতেছে । শন্ত্রমতে যেমন প্রাণীর জন্ম ুইপ্রকার অর্থাৎ ওপপাদিক ও মাঁতাপিতৃজ বা 
প্রাণিজ, পাশ্চাত্য মতেও তাহ স্বীকৃত। প্রথমের নাম ১0198575315 ও দ্বিতীয়ের নাম 13108€- 
76915, যদিও পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণ বলেন বর্তমানে ওুঁপপাদিক জন্ম বা £0109£515915এর উদাহরণ 
পাওয়। যায় না, অধুনা এ মত পরিবন্তিত হইতেছে। প্রকাশক ] তথাপি আদিতে তাহা স্বীকাধ্য 
বলেন। 1783169 বলিয়াছেন--411 0১5 1)00000)5515 ০15৮০1৪61০7 15 (05, 115175 

[08661 100501)86৩ 2175617 0010 11010-115106 00866) 0010 07৩ 0051900005813 
005 00190101091) ০01 005 ৪5101065 89 5৪ 076 11005 5001) 0786 11510760081 

০০810 001-086 65050 17 10 % ক্গ 30 11517001080651 01005 01151798106, 
03615 15 17016055510 007 0010051 01181705000৮  প্রাণিসস্ভব জন্ম বা 91955175515 

পুনশ্চ ছুইপ্রকার, 48008616818 বা একজনকস্ভব জন্ম এবং (90708676919 বা! উভভরুজনক্ 
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( পুং-ন্্ী)-সম্ভব জম্ম। নিয়শ্রেণীর উত্তিজ্জাদি প্রাণীতে £১69079£518513 সাধারণ নিয়ম এবং 
উচ্চশ্রেণীর প্রাণীতে (351)9257519 সাধারণ নিয়ম বল! যাইতে পারে। পাশ্চাত্য অভিব্যক্তি- 
বাদের মতে আদিতে ইপপারদিকজন্মক্রনে এককোধাত্মক বা ৮:০/০৪০৪ শ্রেণীর প্রাণী প্রাছভূত 
হইয়া কোটি কোটি বংসরে বিকাশক্রমে মানবজাতি উৎপাদন করে। ডারউইন-প্রবর্তিত এই মতের 
প্রমাণস্বূপ পণ্ডিতগণ বলেন, পৃথিবীর লুপ্ত ও অলুপ্ত প্রীণিগণের যে ক্রম যেখা যায়, তাহা নিন 
হইতে উচ্চ পর্যন্ত পর পর অল্লাল্-ভেদ-সম্পন্ন অর্থাৎ সর্বনিয় প্রাণী প্রথমে উদ্ভূত হইয়। বাহ্নিমিত্- 
বশে কিছু পরিবর্তিত এক উন্নত জাতিতে উপনীত হয়, এইরূপে ক্রমশঃ সর্ধ্বোচ্চ মানবজাতি হইয়াছে । 
প্রাণিগণের এ প্রকার ক্রম দেখিয়! এবাদিগণ এর নিযনম গ্রহণ করেন। শুদ্ধ পৃথিবীর স্থিতিকাল 
লইয়া বিচার করিলে এ বাদ কতক সঙ্গত বোঁধ হয় বটে, কিন্তু দার্শনিকগণ, ধাহার।৷ অনাদিসিন্ধ 
কাধ্য-কারণ লইয়! বিচার করেন, তাহাদিগকে 'আরও উচ্চদিকের বিচার করিতে হয়। বস্তুতঃ 
অভিব্যক্তিবাদের এ পধ্যন্ত কোনও গ্রমাঁণ পাওয়া! যায় নাই, অর্থাৎ একজাতীয় প্রাণী যে বাহ্- 
নিমিত্তবশে অন্তজাতীয় হইয়াছে, তাহার কোনও প্রমাণ এপধ্যন্ত পাওয়৷ যায় নাই। 

বস্তৃত প্রাণীর ভাঁতি সকল স্বকারণের অনাদি-সংযোগে অনাদি-বর্তমান পদার্থ। গুণবিকাশের 
তাবতম্যানুসারে প্রাণী সকলের অসংখ্য ভেদ ও ক্রম হয়। শরীরধারণের মুল হেতু শরীর নহে। 
ভীবেই শরীর গ্রহণের মূলবীজ বর্তমান। ভৈবকরণস্থ গুণবিকাশের তারতম্যানুসারে জীবের সমন্ত- 
প্রকার শরীরগ্রহণ হইতে পারে। উচ্চবিকাশের হেতু থাকিলে, উপভোগশরীরী জীব (“কর্মতন্র' 
দ্রষ্টব্য ) ভোগন্মধে উচ্চজাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ উন্নত হয়। সেইরূপ শরীর অবনতও 
হইতে পারে। ইহাই কর্মতত্বের 'অভিব্যক্তিবাদ' । একজাতীয় প্রাণীর শরীর পরিবর্তিত হইয়! 
অন্যজাতীয় শরীরের উৎপাদন কোন কোন স্থলে সম্ভব হইলেও তাহা সাধারণ নহে। ওপপাদিক- 
জন্ম-ক্রমে সর্ধ্নিয়ের স্তায় উচ্চজাতীয় শরীরও আদিতে প্রাুভূত হইতে পারে। তাহাতে অবস্ত 
আদৌ উত্তিজ্জাতি, পরে উদ্ভিজ্জীবী ও পরে আমিষাশী জাতির উদ্ভব স্বীকাধ্য। প্রজাপতির মাঁনস- 
সম্বন্ধীয় জন্মও শান্ত ও যুক্তিসঙ্গত, তদ্দার। মানবজাতির আদিম অংশ উৎপন্ন হইয়াছে ইহা 
শান্্সম্মত। পৃথিবীর প্রাচীন অবস্থার এরূপ উপযোগিত। ছিল, যাহাতে মৃত্তিকাদি অজৈব পদার্থ 
হইতে উদ্তিজ্জ প্রাণী সন্ভুত হইয়াছিল। তাহা সম্ভবপর হইলে, তথ্বীজ গ্রহণ করিয়া নাঁনাজাতীয় 
উচ্চপ্রাণী যে একদা উদ্ভুত হইতে পারে, তাহাও অসম্ভব নহে। 

সাংখীয় প্রাণতত্বে দেখান হইয়াছে যে, উত্ভিদে প্রাণের অতিগ্রাবলা, পশু জাতিতে নিম্ন 
জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কোন কোন কর্মেন্দিয়ের প্রবল বিকাশ। আরও, উপভোগশরীরী জাতির এক লক্ষণ 
এই যে, তাহাদের কতকগুলি করণের 'অতিবিকাশ এবং কতকগুলির মোটেই বিকাশ থাকে না। 
প্রাণীদের মধ্যে যাহাদের প্রাণ ও নিয়দিকের কর্শেন্দিয়ের ( জননেন্দিয়ের ) অতিবিকাশ, তাহারা 
একাকীই সন্তান উৎপাদন করিতে পারে । যেমন (60)111381079, 71591081903 প্রভৃতি 

ভাতি। মধুমক্ষিকার রাজ্জী গড়ে ঘণ্টায় ৪টী অণ্ড প্রসব করে। অতএব তাহার জননেন্দরিয় খুব 
বিকশিত বলিতে হইবে। তজ্জন্ত মধুকর-বাজ্জী পুংবীজ ব্যতিরেকেও সন্তান উৎপাদন করিতে পায়ে 
( ইহায়! পুংজাতীয় হয়)। এই জননকে 7১৪:030100850519 বলে। এরূপ অনেক নিয়প্রানী 
আছে, বাহাদের সমুদায় করগশক্তি দেহধারগাদি নিম্নকাধ্যেই পধ্যবসিত ; তাহার! একাকী বা সঙ্গত 
হইয়া, উভয়প্রকারে সন্তান উৎপাদন করে। উচ্চগ্রাণী-জাতিতে উচ্চ উচ্চ করণ সকল অনেক 
বিকশিত, তাহাদের সমন্ত শক্তি দেহধারণমাত্রে পর্যবসিত নহে, তজ্জস্ঘ তাহার! একাকী সন্তান 
উৎপাঁদন করিতে পারে না ছই ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। 



পারিভাবিক-শব্দার্থ। 

পিছ” এই ্ থ পাঠকাঁলীন পাঠকগণ নিয়লিখিত শবার্থগুলি স্মরণ রাখিবেন। 

পদার্থ-্পদের অর্থ ব৷ পদের ছারা যাহা অভিহিত হয়সভাব ও অভাঁব। 

ভাব পদার্থম্বস্তম্দ্রব্য ও গুণ। 

দ্রব্যস্ব্যক্ত ও হঙ্গগুণের যাহা আশ্রম । দ্রব্য আন্তর হয় এবং বাহাও হয়। 

গুণ ( সত্বাদি ব্যতিরিক্ত )স্ধর্্ম দ্রব্যের বুদ্ধভাঁব অর্থাৎ যে যে ভাবে আমরা দ্রব্যকে জানি বা 
জানিতে পারি। ব্যক্ত গুণ-্বর্তমান। কুক্মগুণ- অতীত ব! যাহা পূর্বে ব্যক্ত ছিল, এবং 

অনাগত বা যাহা পরে ব্যক্ত হইবে। গুণনকল বাহ্ ও আন্তর। মুল বাহ্গণ-বোধ্যত্ব, ক্রিয়াত্ব 
ও জড়ত্ব। মূল আত্তর গুণ- প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি। 

বিষয়ম্্বাহ্ করণের ও অন্তঃকরণের ব্যাপার । 

বিষয় সকল বোধ্য বিষয়, কার্য বিষয় ও ধাধ্য বিষয়। বোধ্য বিষয়্ুবিজ্ঞেয় ও আলোচ্য । 
কার্য ব্য ০০ স্বেচ্ছ কার্য বিষয় ও স্বতঃ কার্য বিষয়। ধার্য বিষয়--শরীরাদি দ্রব্য এবং শক্তিসকল 
( করণ শক্তি এবং সংস্কার )। বিজ্ঞেয় বিষয় গৃহামাঁণ বা! প্রত্যক্ষ বিষয় এবং অগৃহামাণ বা অনুমেয় 
এবং শ্মধ্য কল্লয আদি বিষয়। স্বেচ্ছ ক্রিয়৷ বিষয়--কর্মেন্দিয়াদির কাধ্য। স্বতঃ কাধ্য বিষয় 
প্রাণাঙগির কার্য । বিষয় সকল বাহা ও আভ্যন্তর। 

বোৌধ_নজ্ঞ' রূপ বা জানামাত্র। তাহা ত্রিবিধ যথা্ববোধ, বিজ্ঞান এবং আলোচন । 

স্ববোধল্_ চৈতন্য । চিতি, চিৎ, জ্ঞমাত্র, দূক্, শ্বগ্রকাঁশ ইত্যাদি ইহার নামভেন ৷ বিজ্ঞানউহনাদি 
চিত্রক্রিয়ার দ্বার৷ সিদ্ধ চিত্তস্থিত যে ভত্ববোধ। শব্দাদি বাহ্ বিষয়ের এবং ইচ্ছাদি মানস বি্ষিয়ের যে 
নাম, জাতি, সংখ্যা আদি সহিত জ্ঞান তাহাই বিজ্ঞান। আলোচনজ্বাহ ও আভ্যন্তর বিষয়ের 
নাম, জাতি আদি হীন যে প্রাথমিক সংজ্ঞামাত্র বোধ। 

করণলবুদ্ধি হইতে সমান পধ্যন্ত অধ্যাত্ম শক্তি সকল। ইহারা ভোগ এবং অপবর্গ ক্রিয়ার 
সীধকতম। করণের সমষ্টির নাম লিঙ্গ শরীর । 

শক্তি-কোনও বস্তর কারণ_যাহ দৃষ্ট নহে কিন্তু অনুমেয়। শক্তি যথা, চিতিশক্তি বা! দৃক্শক্তি 
এবং দৃশ্তশক্তি। চিতিশক্তিস্তনিক্রিয়। ইহা স্বপ্রকাশ-স্বভাবের দ্বারা আমিত্ব-রূপ প্রকাশের হেতু। 
দৃশ্ত শক্তিম্পক্রিয়ার যে সুক্ষ পূর্ব্ব এবং পর অবস্থা। আন্তর শক্তিস্সংস্কার রূপ, যাহার নাম 
হৃদয়। বাহ্শক্তি-্বাঙ্ছক্রিয়ার উদ্ভব দেখিয়! তাহার অনুমেয় পূর্বের বা পরের অক্রিয় অবস্থা | : 

ক্রিয়া -শক্তির ব্যক্ত অবস্থা । তাহা বাহা ও আন্তর। আন্তর ক্রিয়া শুদ্ধ কালব্যাপিয়া হয়, 
বাক্রিয়। দেখ ও কাল ব্যাপিয়। হ্য়। 



সাংখ্যতত্বালোকের পরিশিষ$। 

জংক্ষিগ্ত তত্বসাক্ষাৎকার। 

১। সাংখটীয় তত্ব সকল কিরূপে সাক্ষাৎকৃত বা উপলব্ধ হয়, তাহা এই গ্রন্থের প্রতিপান্ঠ 
বিষয় না হইলেও, কয়েক স্থল বিশদ করিবার জন্য তাহ! বলা আবশ্তক। চিত্কে কোন এক অতীষ্ট 
বিষয়ে ধারণ করার নাম ধারণ|। পুনঃ পুনঃ ধারণ! করিতে করিতে চিত্র এইরূপ শ্বভাৰ হয় 
যে, তখন এক বৃত্তি একতানভাবে উদিত হয়। সাধারণ অবস্থার এক ন্ষণে যে বৃত্তি উঠে পর 
ক্ষণে তাহা হইতে ভিন্ন আর এক বৃত্তি উঠে; এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির প্রবাহ চলে। ধাঁরণা 
অবস্থায় ক্ষণন্থাগী বৃত্তি সকলের প্রবাহ চলে বটে, কিন্ত সেই বৃতিগুলি একরূপ। পূর্ববক্ষণে যে 
বৃত্তি, পর ক্ষণে ঠিক তদ্রপ আর এক বৃতি। ধ্যানাবস্থা একই বৃত্তি বহুক্ষণস্থারী বলিয়া! প্রতীত 
হয়; তাহার নাম একতানত| | বিন্দু বিন্দু জলের ধারার শ্ায় ধারণ], আর তৈল বা মধুর ধারার 
যায় ধ্যান। ইহার ভিতর অসম্ভব কিছুই নাই ; সকলেই অভ্যাস করিলে বুঝিতে পারেন। প্রথমে 
অতি অল্প সময়ের জন্য চিত্ত একতান হয়, কিন্তু পুনঃ পুনঃ যদি অভ্যাস কর! যাঁয়, তবে ক্রমশঃ 
অধিকাধিক কাল চিত্তকে একতান বা অভীষ্ট একমাত্র ভাবে নিবিষ্ট রাখা যায়। ইহা মনজ্তত্বের 
প্রসিদ্ধ নিয়ম। যত অধিক কাল চিত্ত একতান হয়, ততই তাহা ( একতানতা ) প্রগাঢ় হয়, 
অর্থাৎ অন্ত সকল বিষয়ের বিশ্থৃতি হইয়। কেবল ধ্যেয় বিষয় জাঁজল্যমানরূপে অবভাত হইতে থাকে। 
অভ্যাস-বৃদ্ধি হইতে সেই একতানতা যখন এত প্রগাঢ় হয় যে, শরীরাদি-সহ নিভেকেও বিস্মৃত 
হইয়৷ সেই জাজল্যমান ধ্যেয় বিষয়েই যেন তন্ময় হইয়া যাঁওয়! যাঁঘ, তখন সেই অবস্থাকে সমাধি ধলা 
যাঁয়। স্মুবুদ্ধি পাঠক ইহাতে কিছুই অযুক্ততা দেহিতে পাইবেন না। এই সমাধিসিদ্ধি অতীৰ 
দুষ্ষর ; কদাচিৎ কোন মনুষ্য ইহাতে সিদ্ধ হয়; কাঁরণ সর্বপ্রকার বিষয়-কামনাশুন্ভতা৷ এবং অসাধারণ 
ধীশক্তি ও প্রযত্ব সমাধি-সিদ্ধির পক্ষে প্রয়ো্ন। বাহা বা আহ্যন্তর যে কোন ভাবকে 
সমাধি-বলে অন্ুতব-গোঁচর করিয়৷ রাখার নাম সাক্ষাওকার, ইহ! পাঠক ন্মরণ রাখিবেন। 

তবে পুরুষ ও প্রকৃতি সাক্ষাৎকার একরকম উপলব্ধি, তাহা ঠিক অনুভবগোচর রাখিয়া সাক্ষাৎকার 
নহে ; তাহাতে অনুভব বুত্তির রোধের উপলব্ধি করিতে হয়। 

২। সমাধির সমন্ন ধোয়াতিরিক্ত সর্ব্ব বিষয়ের সমাক্ বিশ্বৃতি-হেতু সমস্ত শারীর-ভাবেয়ও 
বিস্বৃতি হয় ; তজ্জন্ত শরীর জড়বৎ হইয়৷ অবস্থান করে । এই হেতু শরীরের গ্রবত্বশূন্ধত| ( আসন- 
প্রাণাামাদির দ্বার! ) সমাধি-সিদ্ধির জঙ্য একান্ত আবগ্তক ৷ শরীর সর্ধপ্রকারে জড়বৎ হইলে, 
শরীরস্থ শক্তি বা করণ সকল শরীর-নিরপেক্ষ হইয়! কাধ্য করিতে সমর্থ হয়। সাধারণ ক্রেয়ারভয়াব্ম, 
অবস্থায় দেখ! যায় যে, আবেশক ব্যক্তির শক্তিবিশেষের ছারা আবিই ব্যক্তির চক্ষুরাদি ইঞ্জিয় 
জড়বৎ হইলে, দর্শনানি-শক্তি স্থুলেন্দিয়-নিরপেক্ষ হইয়া বিষয় গ্রহথ করে। সমাধি-সিদ্ধি হইলে 
বে সেই শরীর হইতে শ্বতন্ত্রভাব সম্যক্ ও সিদ্ধ ব্যক্তির স্থায়্ব হইবে এবং তৎফলম্বরূপ অলৌকিক 
প্রত্যক্ষ যে অব্যভিচারী হইবে, তাহা আর অধিক না! বলিলেও বুঝা যাইবে। সাধারণ অবস্থায় 
কোন সুক্ম বিষয় বুঝিতে গেলে আমর! মন স্থির করি? ুক্ দ্রবা দেখিতে গেলে সেইক্সপ চক্ষু 



৩৬৫৮ ভূততত্বসাক্মীৎকার ৷ 

স্থির করি; তজ্জন্থ সমাধি-নামক চরম স্থিরতা যখন হর, তখন সেই স্থির চিত্তের দ্বারা জ্ঞের বিষয়ের 
চরম জ্ঞান হয়। তজ্জম্ত যোগম্থত্রকার বলিয়াছেন-_-“তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ 1” শুধু যে রপাদি 
বাহ বিষয়ে চিত্ত আহিত করিয়া রাখ যার, তাহ| নহে; চিত্তের যে কোন ভাব বা ( করণরূপ ) 
যেকোন আধ্যাত্মিক বিষয়ও, অভীষ্ট কাল পধ্যন্ত একভাবে 'অনুভব-গোচর করিয়। রাখা যাঁয়। 
তাহাতে সেই বিষয় অন্ত সকল হইতে পৃথক করিয়া! সম্যক্রূপে প্রজ্ঞাত হওয়! যাঁয়। এইরূপে 
মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ার্দির তত্ব বিজ্ঞাত হওয়। যাঁয়। ইন্সরিয়ার্দির তত্ব বিজ্ঞাত হইলে, মুল হইতে 
তাহাদের প্রকৃতির পরিবর্তন করিয়। তাহাদের চরনোৎকর্ষ করা যাঁর়। তাহাতে ক্রমশঃ সর্বজ্ঞতাও 
লাভ হয়। 

৩। এন্সণে সমাধি-বলে কিরপে তত্ত সকলের সাক্ষাৎকার হয়, দেখা যাউক। যেমন 
ভূত-সাক্ষাৎকার। মনে কর, তেজোডূত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। কোন একটা দ্রব্যের রূপে 
(মনে কর, একটী ফুলের লালরূপে ) দর্শনশক্তি নিবিষ্ট করিতে হয়। সাধারণ অবস্থায় চিত্ত 
ক্ষণে ক্ষণে পরিণত ভইয়। যায়, তজ্জম্ত সেই লাল রপে চক্ষু থাকিলেও হয় ত পাঁচ মিনিটে পাঁচ 
শত বৃত্তি চিত্তে উঠিবে। তাহাতে রপের সঙ্গে সঙ্গে ফু'লর অন্ত গুণেরও জ্ঞান মন্থীর্ণ হইয়া 
উঠিবে। যাহাতে এইরূপ সন্বীর্ণ ভাবে বহু ধর্ম একত্র জান] যায়, তাহাকে ভৌতিক দ্রব্য বলে। 
কিন্তু সাধিবলে কেবলমাত্র সেই লাঁল রূপে চিত্ত নিবিষ্ট করিলে শব্দাদি সমস্ত ধর্ম বিশ্বৃত হইয়া 
কেব্লমাত্র জগতে ললব্বপ আছে, এইরূপ প্রত,ক্ষ তইবে। ফুল্ল অর্থাৎ তনর্থভূত বহু ধর্মের সন্ধীর্ণ 
জ্ঞান তখন থাকিবে ন!, অর্থাৎ ভৌতিক জ্ঞান যাইয়া তেজোভূুত-তন্বসাক্ষাণ্কার হইবে। 
শবসাক্ষাৎকারকালে বাহ ধারাবাহিক শব্দ পাওয়া যাঁর ন। বলিয়া অনাহত-নাদ নামক শব্ধকে 
প্রথমতঃ বিষয় করিতে হয়। বাহা শের ছাঁরা কর্ণ যখন উদ্রিক্ত ন৷ হয়, তখন শরীরের স্বগতক্রিয়া- 
মূলক যে বহুপ্রকার ধ্বনি স্থিরটিত্তে শুনিলে শুনা যার, তাহাকে অনাহত-নাদ বলে। অবশ্য 
সমাধি-সিদ্ধ হইলে আর ধারাবাহিক বাহা বিষয়ের প্রয়োজন হয় না) তথন ক্ষণমাত্র যে বিষয় 
গোচর হয়, তদাকার! চিত্বুত্তিকে স্থির নিশ্চল রাখিয়া তাহাতে সমাহিত হওয়া যায়। যেমন 
অনেক লোক একবার আলোকের দিকে চাহিলে, চক্ষু বুজিয়াও কতদ্দণ আলোক দেখিতে পায়, 
তন্রপ। বায়ু, অপ.ও ক্ষিতি এই ভূত সবল এইপ্রকারে সাক্ষাৎকৃত হয়। যখন যেটা সাক্ষাৎ 
করা যাঁয়, তথন বাহ্ক্রগৎ তন্মর বশিয়া প্রতীত হইতে থাঁকে। সাধারণ বা ভৌতিক জ্ঞান 
অপেক্ষা তাহা উৎকৃষ্ট; কেনন! সাধারণ জ্ঞান অস্থির চিত্তের, আর তাহ! স্থির চিত্তের। সাধারণ 
জ্ঞানে এক ধর্ম ক্ষণনাত্র জ্ঞানগোচর থাকে, আর, তাহাতে তাহা দীর্ঘকাল অতিষ্ফুটরূপে জ্ঞানগোচর 
থাকে। 

৪। তৎপরে তম্মান্ত্র সাক্ষাৎ করিতে হয়; তাহার প্রণালী লিখিত হইতেছে । মনে কর, 
রূপ-তম্মাজ সাক্ষাৎ করিতে হইবে। এক ক্ষুদ্র দ্রব্যও যদি স্থিরচিত্তে দেখা যায় এবং অন্য সকল 
পদার্থ ছাঁড়িরা কেবলমাত্র তাহাই বদি জ্ঞানে ভাঁনমান থাকে, তবে তাহ! জগদ্ধযাপী (অর্থাৎ 
[1510 ০ ৮15101-পূর্ণ) বলিয়া বোধ হইবে। কারণ তখন অন্ত কোন পদার্থের জ্ঞান থাকে 
নী। মেদ্মেরাইজ বর্িবার সময় আবেশ্ত ব্যক্তি যখন আবেশকের চক্ষুর দ্রিকে চাহিয়া থাকে, 
তখন যতই সে মুগ্ধ হয়, ততই মে আবেশকের চক্ষু 'বড় দেখে । শেষে অতিমুদ্ধ হইলে এপ্রার়শঃ 
সেই চক্ষু ঘেন- জগদ্ধাপী বলিয়। বোধ করে। সমাধিতেও তদ্রপ। মনে কর, একটী সনিষায 
চিত্ত স্থির করা গেল। প্রথমহঃ তাহার আকুষ্ রূপময় তেজোড়ূত সাক্ষাৎক্কত হইবে। তখন 
অতিষ্ফুটরূপে এবং জগছ্যাপ্ড বলিনা সেই সর্যপের রূপ জ্ঞানে ভাসমান হুইবে। পরে পুনশ্চ 
চিন্তকে অধিকতর স্থির করিয়। সেই ব্যাপী রূপের ক্ষুদ্র একাংশ মাত্রে দর্শনশক্তিকে পর্যবসিত্ত 
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করিতে হইবে। তাহাতে সেই একাংশ পুর্বববৎ ব্াপকর্ূপে অবহাত হুইবে। এই প্রক্রিয়া 
যতবার কর! যাইবে, ততই দর্শনশক্তি অধিকতর স্থির হইতে থাকিবে। স্থিরত। সমাক্ হইলে 
অর্থাৎ কিছুমান্রও চাঞ্চল্য না থাঞিলে, দর্শনজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। কেনন। রূপ ক্রিয়াত্মক, সেই ক্রিয়া 
দর্শনশক্তিকে ক্রিয়াবতী করিলে তবে রূপজ্জান হয়; আর দর্শনশক্তি হ্থৈধ্য-হেতু যদি সুঙ্মাতিস্থক্ 
ক্রিয়ার দ্বারাও ক্রিক্নাবতী হইতে ন| পারে, তবে কিরূপে দর্শনঙ্জান হইবে? স্মযুন্তির বা স্বপ্নহীন 
নিদ্রার সময় ইন্দ্রিয়গণ জড় হওয়াতে, এই জন্য বিষরজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। সমাধিকৃত স্থের্যের দ্বারা 
বিষয়জ্ঞান বিলুপ্ত হইবার অব্যবহিত পূর্বে যখন হস্ক্রিয়ের অতিনাত্র স্থগ্ধ চাঞ্চল্য-বাহকতা বা গ্রাহকত। 
থাকে, তৎকালীন যে বাহৃজ্ঞান হয়, তাহাই তন্নাত্র। পুর্বেক্ত প্রণালীতে রূগজ্ঞান বিলুপ্ত 
হইবার পূর্বের অতিস্থির দর্শনশ(কর দ্বারা যে সেই সর্ষপরপের নুদ্ষভাব গৃহীত হইবে, তাহাই 
রূপতগ্য।ত্র-সাক্ষাৎকার। সাধারণ আলোককে এরপে দেখিতে গেলে প্রথমেই নীলাদি 
সপ্ত বা ততোইধিক দ্রষ্টব্য রশ্মিতে বিভক্ত হইবে। পরে নীলগীতাদির আর ভেদ থাকিবে না, 
কারণ তখন 'অতিস্থ্ধ্য-হেতু নীল-গীতাদি-কৃ সমস্ত উ.দ্রক, এক ও হুঙ্ষভাঁবে গৃহীত হইবে। 
নীল-গীতাদির মধ্যে যাহাতে অধিক ক্রিগ্লাভাঁব আছে, তাহা অধিকক্ষণব্যাগী তন্তাত্রজ্ঞান উত্পাদন 
করিবে মাত্র, কিন্তু সমস্ত হইতে সেই একপ্রকারের জ্ঞান হুইবে। সুঙ্সক্রিরার সমাহার স্থুলক্রিয়! ) 
তজ্জন্য তন্মাত্র নীল-পাভাদি-ধর্মাশ্রয় সথলভূতের কারণ। ভার নীল-পীতাদি-শৃঁ, বলিগ। তম্মাত্রের 
নাম অবিশেব। শবাদি-তন্মাত্রও ইরপে মাক্গাংকৃত হন । রূপাঁদগুণের সেই সুঙক্ষাবস্থাই সাংখীীয় 
পরমাণু । তন্মাত্রজ্ঞানে বিস্তারজ্ঞান তত থাকে ন।, কেবল কাঁলিক ধারাব্রমে জ্ঞান হইতে থাকে। 

৫1 তন্মাবের পর ইন্দ্রিরতত্ব-সাঙ্গাংকার হয়। ভূততত্ব সাক্মা২ করি? পরে কৌশলক্রমে 
ইন্দিয়গণকে অধিকতর স্থির করিলে বেনন তন্নান্্তত্্রপাঙ্গাৎ হয়, তেমনি তন্মাত্রসাক্ষাৎকালে 
ইন্দিযনগণকে শ্লথ করিলে, তন্মাত্রের স্থলভাব বা ভূততত্ব পুনশ্চ গৃহ্ন।ণ হয়। তন্মাত্র-সাক্ষাৎ- 
কারকালীন বে অল্পশাত্র বাহঞাহী ইন্দ্িঃগঞ্ল্য থাকে, তাহা স্থির করিনা গ্রহণে নিবি করিলে 
বাহজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। যখন বাহাজ্জীন বিলোপ করিবার ও ইন্দধরিরাভিমান শ্লণ করিয়া তন্মাত্র ও 
ভূতবিজ্ঞান উদিত করিবার কুশলতা৷ হর, তখন ইন্দ্রিয়তত্ব সাক্াং করিবার সামর্থ্য জন্মে। 

ভূত-তন্মাত্রতত্ব সাক্ষাৎ করিলে স্থুল-ব্যবহার-মুঢু লৌ।ককগণের স্যার গো-ঘট-পাাঁণাদিরপ 
্রান্তিজ্ঞান থাকে না, তখন বাহজগৎ কেবল গাহা-মাত্রযোগ্য সর্বববিশেষশূন্ত বলিয়া অবভাত হয়। 

বাহোর সেই গ্রাহাতা ইঙ্ছিয়ের চাঞ্চল্য বণিন! বিজ্ঞান হয়। তখন চিত্তকে অন্তমুখ ব। আমিত্বাভিমুখ 
করিলে, বিবধজ্ঞান যে প্রকাশণীল “আশিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আশিত্রে সহিত সম্বদ্ধ-- 
ইন্দিযস্থিতা অস্মিতা চাল্যনীন। হইন্তা যে বিবগজ্ঞান উৎপাদন করে, তাহ প্রশ্ছুটরশে বিজ্ঞানারঢ় হয়। 
ইন্্িয়াদি যখন সম্যক্ গ্িয়াশৃন্ধ হয়, তখন তাহ! হইতে অভিমান উঠিগ যার? সমাব্স্থৈর্য বা 
ক্রিয়াশূন্ত রাখিবার প্রযত্ শ্লথ করিলেই ইন্দ্িয়াতিমান ও তৎসঙ্গে বাহজ্ঞান আসে, ইহা ধ্যায়িগণ 
যখন অনুভব করিতে পারেন, তথন ইপ্রিযগণ যে আইমানাত্মক এবং জ্ঞান যে অভিমানের 
চাঞ্চল্যবিশেষ, তাহ! সাক্ষাৎ প্রজ্ঞাত হন। ইঙ্রিয়তত্ব সাক্লাৎ করিরা ভাঁহা অনুধ্যান করিলে সমস্ত 
ইন্দ্িয়গণ যে আমিত্ব-প্রতিষ্ঠিত অভিমানাত্মক স্থতরাং একরূপ, আর শবস্পর্শানি-ভেন যে কেবল 
অভিমানের চাঞ্চল্য-ভেদ-মাত্র, তাহা বিজ্ঞাত হওয়া] যাঁয়। এই সর্বেস্তিয়-সাধারণ অভিমানের নাম 
ষষ্ঠ অবিশেষ বা অশ্মিতা। কর্মেশ্রি় এবং প্রাণও বে মশ্মিতাম্মক, তাহাও এ প্রগালীতে সাক্ষাতকৃত 
হয়। অর্থাৎ ( সমাধি-কালে ) শরীরকে সমাগড় করিলে তাহ! হইতে অভিমান উঠিরা যায় এবং 
জড়তা প্লথ করিলে মতিমান আসে, ইহ! অভ্যন্তরে সাক্ষাৎ অনুভব করিলে কর্মেজিয়ের ও প্রাণের 
অন্মিতাত্মকত্ব বিজ্ঞাত হওয়া যায়। ইঞ্রিযতন্ব-সাক্গাৎকারবান্ সমাধির নাম সানন্দ; ভাহাতে অভীব 



৩১৩ ফরগততবসাঙ্ষাৎকার। 

আনন্দ লাভ হয়। কারণ প্রকাশশীল নিরায়াস ভাব আনন্দের সহভাবী কর্ণ-বাক্-প্রাণাদি সমস্ত 
করণগণ অন্ধিতার এক এক প্রকার বিশেব বিশেৰ বাহন বলিয়া সাক্ষাৎকার হয়, তাহাই প্রর্কৃতপক্ষে 
ইন্সিয়তত্। যখন তাহাতে কুপলতাবশতঃ সকলের মধ্যে সামান্য এক অশ্মিতার অবধারণ হয়, তখন 
তাহা ইঞ্চিয়ের কারণ অস্তঃকরণের সাক্ষাংকার। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, সমাধি-বলে যেমন 
বাহ্বিষরজ্ঞান স্থির রাখিয়া! বোধ করা যায়, সেইরূপ যে কোন আন্তর ভাবও স্থির রাখা যায়। 
ইঞ্ডিয়তত্বের পর থে আস্তর ভাব, তাহা স্থির রাখাই অন্তঃকরণ-সাক্ষাৎকার। ইহ! বিবেচ্য, কারণ 
মনে হইতে পারে অন্তুঃকরণের দ্বারা কিরূপে অন্তঃকরণ সাক্ষাৎকার হইতে পারে? সম্বল আদিকে 
রোধ করিয়া ইঙ্ছিয়কারণ সক্তি অশ্নিতার অবহিত হওয়াই অহং-তত্ব-সাক্ষাৎকার। তাহার 
উপরিস্থ ভাবই বুদ্ধিতত্ব। তাহা জ্ঞাতা, কর্ত! ও ধর্ত-রূপ অহংকারের মূল অন্মীতি-মাত্র স্বরূপ, 
বিষয়বাবহারের মুল এর গ্রহীতৃগাত্র বে আবিত্ব তাহাই বুদ্ধিতত্ব। সন্কল্প আদি রোধ হওয়াতে 
মনন্তত্বও সাক্ষাৎকৃত হয়। কেবলমাত্র “আমি” এইরপ প্রত্যয়ানুসন্ধান করিলে বুদ্ধিততে যাঁওয়! যায়। 
ব্যাসোদ্ধত পঞ্চশিখাঁচাধ্যের বসন যথা-“সেই 'অপুমাঞ্জ (ব্যাপ্তিহীন ) আত্মাকে অমুচিন্তন করিয়। 
কেবল “আনি এইরূপে সম্প্রক্তাত হওয়! যাঁয়।” ইন্দ্রিয়তত্ব সাক্ষাৎ হইলে অনুভূতি হয় যে, 
আমিত্বের সহিত ইস্জিয়গণ অভিমানের দ্বারা সন্বন্ধ। ইঙ্রিয়গত চাঁঞ্চল্য হইতে প্রতিনিয়ত জ্ঞান 
হইতেছে, 'অর্থাৎ 'আগি'কে প্রতিনিয়ত জ্ঞাত করিংতছে। জ্ঞেয় হইতে অবধানকে উঠাইয়! 
সেই জ্ঞাতৃত্বে সমাহিত করিলেই বুদ্ধিতত্ব বা মহত্ত্ব সাক্ষা্কৃত হয়। শুদ্ধ জ্ঞাতৃবদ্ভাঁব অতীব 
প্রকাশশীল, তাহ! ইঙ্্রিয়াদিস্থ সর্ব-প্রকাশের মূল সুতরাং সেই ভাবে সমাহিত হইয়৷ তাহা! আয়ত্ব 
করিতে পারিলে জ্ঞাতৃগ্রত্যয়ের অবধি থাকে না । সাধারণ অবস্থায় যেমন জ্ঞান সন্কীর্ণ ইন্রিয়পথমাত্র 
অবলম্বন করিগ। উদ্ভূত হয়, সে অবস্থার তাহা হয় না। তজ্জন্য ভগবান্ পতঞ্জীলি বলিয়াছেন__ 
“তখন সমস্ত আবরক মল অপগত হইয়া জ্ঞানের অনন্তৃতা হয় বলিয়া জ্ঞেয় অল্পবৎ হইয়! যাঁয়” অর্থাৎ 
সাধারণ অবস্থার যেমন জ্ঞেয় অসীম এবং জ্ঞান অল্পবৎ প্রতীত হয়, তখন তাহার বিপরীত হয়। এই 
মহত্তত্ব-সাক্ষাৎকারের স্বরূপ সম্যকৃরপে ন| জাঁনিলে সাংখ্টীর অনেক গুরু বিষয়ের যথাযথ জ্ঞান হইতে 
পারে ন|। মহদাত্বা! যদিও আমিত্বভাবরূপ, তথাপি সেই আমিত্ব “গ্রহীতা” অর্থাৎ জ্ঞেয়ভাবের 
আভাদের দ্বার! অন্থবি্ন। তাহ সম্যক্ দ্বৈতভানশৃন্টবোধাত্মক নছে। সেইভন্য মহদাস্ম-সাক্ষাৎকারে 
সর্ধবব্য(পিত্বভাব থাকিতে পারে ; বেহেতু উহ সার্ধজ্ঞ্ের সহিত অবিনাভাবী। ভাষ্যকার বেদব্যাস 
তাহার এইরূপ স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন, যথা-_-“ভাম্বর, আকাশকল্প, নিন্ভরঙ্গ মহার্ণববং শান্ত, অনন্ত, 
অন্মিতা-মাত্র” | এই মহ্দ ম্ব-সাক্ষাৎকারিগণ সগুণ ঈশ্বরবৎ হুন ; প্রজাপতি হিরণাগর্ভনাম! লোকাধীশ 
এইরূপ । বৈদিক সর্বোচ্চ লোকের নাম সত্যলোক, মহদাত্ম-সাক্ষাৎকাঁরিগণ তথায় প্রাতিষ্ঠিত 
হইয়। থাকেন। অনাত্মসম্পকীন সর্ধাবস্থার মধ্যে ইহাতে পরমানন্দ লাভ হয়, তাই ইহার নাম 
বিশোকা। সাম্মিত সমাধিও ইহাকে বলে। সমাবিজন্য পরিপূর্ণ সাক্ষাৎকারের পূর্বে, এই 
মহদাআ্ুভাবে ধারণ! ও ধ্যান প্রবন্তিত করিলে, সেই পরিমাণ আননের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। 

প্রশ্ন হইতে'পারে যখন শরীর!দি রহিয়াছে তখন শরীরাদির অভিমানও ব্যক্ত রহিয়াছে, অতএব 
শরীরাদি সত্বেও মহূদ্রায্সাকে কিরূপে উপলব্ধি কর| যাঁর, আর অভিমান সম্যক্ ত্যাগ হইলে আমিত্বও 
লীন হইবে, তখনই বা কি্পে মহদাত্'র উপলব্ধি হইবে? উত্তরে বক্তব্য-_শরীদ্বাদির অভিমান- 
সত্তেও যদি সেই অভিমানকে অভিভূত করিয়া অর্থাৎ সেইদিকে অবহিত ন| হইয়া! অশ্মিতার দিকে 
অবহিত হওয়া ধায় তাহা হইলেই অশ্মিতার উপলব্ধি হয়, যেমন চক্ষুতে সামান্ভাবে 
অভিমান থাকিলেও যদি কর্ণে অবহিত হওয়া যায়, তাহা হইলে র্নপজ্জান না হইয়। শব্ধ- 
জ্ঞান হইতে থাকে, সেইরূপ। 



সাংখ্যতভালোকঃ। ৩৬১ 

৬। মহদাত্মভাবও পরিণামী, যেহেতু তাহাঁও অহঙ্কার বা সাধারণ আমিত্বরপে পরিণত হয়। 
অর্থাৎ তদাত্মক প্রকাশ অনাত্মভাবরৃত উদ্রেকের দ্বার! অন্থ্বিদ্ধ, সুতরাং পরিণামী। বুখানে সেই 
পরিণাম অতীব স্থল বা যেন যুগপং অনেকাত্মক। সমাধিদ্ারা মহদাত্ব। সাক্ষাৎ করিলে, সেই 
পরিণাম সুল্ীতিসুক্মম হইলেও বর্তমান থাকে, অভাব হয় ন।। সেই গরিণামের দ্বারা স্বপ্রকাশে ঝা 
আত্মচেতনায় পরিচ্ছেদ মারোপিত হন্ন। খন যোগী স্বাঁঝুভাবে সুসমাহিত হইয়া ইন্দিার্দি-সম্পর্ক- 
জগ্য, সার্বক্ঞয-খ্যাতি-হেতু উদ্রেককেও সম্ক্বপে নিরদ্ধ করেন, তখন অনাত্মভানশৃন্ত, সুৃতাং 
অপরিচ্ছিন্ন, সুতরাং অপরিণামী, যে স্বাব্মচেতনাঁয় অবস্থান হম, তাহাই পুরুষতত্র এবং তাহার 
অনুস্থতিই অর্থাৎ বিবেকের ঘারা৷ অপরিণামী পুরুবতত্ত জানিবা এবং তাহ! লক্ষ্য করিয়া পরবৈরাগ্য 
পূর্বক চিত্তলয়ের অনুস্মতি ( “পরবৈরাগ্য পূর্ব্বক চিত্তকে সন্যক্ রদ্ধ করিমাঁছিলাম, অতএব দ্রষ্টার 
স্বরূপাঁবস্থান হইয়াছিল" পরে এইবপ শ্ববণঈ, ধারণ পুরুম সাক্ষাৎ জরে নহেন) পুরুষসাক্ষাৎকার 
বা তাহার চরম জ্ঞান। আর, তাঁদুশ নিরদ্ধভাঁবে স্থিতিই পুরুষতত্ডের উপলন্ধি। অপরিণামী 
্বগ্রকাশ আর পরিণামী বুদধিরূপ বৈবণিক 'গ্রাধাশ, এই উভবের সমাধিজনিত তেদ-জ্ঞানের নাম 
বিবেকখ্যাতি, উহা বিশুদ্ধ সত্ব গুণনৃত্তি ব| জ্ঞানের চরম। সর্ববপ্রকাঁর অনান্মসম্পর্ককে নিরুদ্ধ করার 
নাম পরবৈরাগা, উহা চেষ্টা ব| রজোগুণনতিির রন ১ এনং করণবর্গের সম্যক নিরোধভাঁবে 
অবস্থানের নাম নিরে।ধ সমাধি, উহা স্থিতি বা তমৌগুণবত্তির চরম। ওঁ তিনের দ্বারাই গুণসাম্য 
সিদ্ধ হয়। সেই গুণসমালগ্ষিত অনাক্তাবস্থাকে কুঙ্খাদর্শী সাংখ্যগণ অনাত্মভাবের চরম অবস্থা বা 
প্রকৃতি বলেন। করণবর্গকে প্রলীন করা বা দৃপ্ত পার্কে ন।-জানার অন্তম্থতিই, অর্থাৎ নিঃশেষ 
দৃশ্ত রুদ্ধ ছিল এপ স্মৃতিই, প্ররুতিতত্ত সাক্ষাতৎবাঁর। অতএব পুরুষ ও প্রকৃতি সাক্ষাৎকার 
অবিনাভাবী হঈল। প্রকৃতি অথব| পুকম গুহমাণভ।|বে সাক্ষাৎ করিনার যোগ নহে। এ প্ররূপে 
তাহার! উপলব্ধ হয়। 

“গুণাঁনাং পরণং বপং ন দৃষ্টিপথমুচ্ছতি। যন্ত, দৃষ্টিপথং প্রাপ্ত, তন্মায়েব স্মতুচ্ছকম্।॥” 
যোঁগভাষ্যোন্ত এই সাংখ্সিদ্ধান্ত, এবং “অব্যক্ত ক্ষেত্রলিঙ্গন্তগুণনাং প্রভবাপ্যয়ম্। সদ! 

পশ্ঠাম্যহং লীনং বিজানাঁঘি শৃণেমি চ॥৮ ইত্যাদি সাংখ্যন্থৃতি হইতে ভান! বায় যে, প্রকৃতির 
অব্যক্তাবস্থা সাক্গাৎকাঁববোগ্য নে । প্ররুতিসাক্ষাৎকার অর্থে জ্ঞান ও বেরাগ্যের দ্বারা করণ ও 
বিষয় লয় করিয়া কেবলী হওঘা। অতএব সা-্্রদাধিকগণ সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-সাক্ষাতের ভিন্ন অর্থ 
করিয়৷ সাংখ্যপক্ষে থে দোষারোপ করেন, তাঁহ। সর্বথা ভিত্তিশূন্য। 

৭। অন্তঃকরণের লীনাবস্থ। হইলেই যে কৈবল্য মুক্তি হয়, তাহা নহে। অন্ত অবস্থাতেও 
অন্তঃকরণ লীন হইতে পারে । তন্মধ্যে সাংসিদ্ধিক লঘ়ের কাবণ গ্রন্থমপ্যে (৬১৬ প্রকরণে ) উক্ত 
হইয়াছে । তদ্যতীত প্রক(তিলয় ও বিদেহলয় নামক অবস্থাতে ৪ এরূপ হয়। ধাঁহারা সাম্মিত- 
সমাধি সিদ্ধ এবং মহদাঁত্মাকেই চরম তত্ব বলিন। মিশ্র করিঘ। সেই "আনন্দময় আত্মভাবে পধ্যবসিত- 
বুদ্ধি, তাহার। পরে তাহাতে ও বিনঘে বিকাররূপ দোঁন দেখিনা বৈরাগ্য করিলে যখন অনাত্মবিষয় 
সম্যক লীন হয়, তখন প্রলীনান্তঃকরণত্রন হই কৈব্ল্যব্দবস্থান থাকেন। কারণ অনাত্স-বিষয়ককৃত 
সুক্ষুতম উদ্রেক ন! থাকিলে মহতের অভিব্যক্তি থাকিতে পারে না। পুনঃসর্গকালে তাহারা 
পূর্বরূপে অভিব্যক্ত হন। তাহারাই প্ররক্কতিলীন | বুদ্ধ ও পুক্ষের বিবেকখ্যাতি না 
থাকাতেই তাহাদের পুনরুত্থান হয়। কৈবল্যমুক্তিতে বিবেকথ্যাতি-পূর্বক লয় হয় বলিয়া আর 
পুনরুখান হয় না। যেমন তুল্যশক্তির দ্বার বিপরীত দিকে আকিষ্ট দ্রব্য স্থির থাকে, সেইরূপ এই 
ক্ষেত্রে চিত্তের উ্থান রহিত হইয়া যার। বস্বতঃ বিবেকখ্যাতি ও পরব্রোগোর দ্বার চিত্তের উত্থান 
রোধ করিতে করিতে যখন নিরোধ চিত্তের স্বভাব বা ভূমিক। হইয়। ড়া, সেই অবস্থার নাঁমই 

৪৩৬ 



৩৬২ বিদেহলয়। 

কৈবল্য মুক্তি বা শীশ্বতী শাস্তি। সাধারণ লোকে ইহার উৎকর্ষের মন্দ মোটেই 
অবধারণ করিতে পারে ন|। তাহাদের ভাবা উচিত যে, সর্বজ্ঞাতৃত্ব ও সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বরূ্প 
ধশ্বধ্য হইতে ও উহা ইষ্ট অবস্থ। ৷ বিদেহলীনগণও পূর্বোক্ত প্রক্কৃতিলীনের ন্যায় পুনরায় উ্থিত হন। 
ধাহার! ইন্দসিয়তত্ব পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ করিয়। শরীর ও ইন্দরিপ্নকে রোধ করত বিদেহ অবস্থায় যাইতে পারেন 
তাহার! বিষয়ে ও দেহেশ্রিয়ে বৈরাগ্যপূর্বক যে নিরুদ্ধ অবস্থা লাত করেন তাহার নাম বিদেহলয়। 
প্রলয়ে সাধারণ অসিদ্ধ জীবগণের, নিদ্রার স্টায় মোহপূর্ববক করণলয় হয়। এরূপ লয় ঠিক্ কৈবল্যের 
বিপরীত। পুনঃসর্গকালে বিদেহ ও প্ররুতি-লীনগণ সকলেই উচ্চ লোকে অভিব্যক্ত হন। সমাধি- 
সিদ্ধি-হেতু (কারণ সমাধিবলেই শরীর-নিরপেক্ষ হওয়! যায়) তাহাদের আর এই জড় নির্ম্োক 
গ্রহণ করিতে হয় না। তাহারা ক্রমশঃ বিবেকথ্যাতি ও খ্রশ্বধ্যবিরাগ লাভ করিয়া মুক্ত হন। বিদেহ 
ও প্ররতি-লীন হইবার উপযোগী সমাধিযুক্তগণের মধ্যে বাহার! ইন্দরিয়গণকে বৈরাগ্যের দ্বারা একে- 
বারে স্থির করিয়! বাহ্বিষয়জ্ঞান বিলুপ্ত করেন, তাহারা সর্গকালেই কৈবল্যবৎ "অবস্থা লাভ করেন, 
কিন্তু সম্মগ দর্শনাভাবে তীহাদেরও পুনরুখান হয় । 

৮| ভূৃততন্মাত্র-সাক্ষাৎকার হইতে মুমুক্ষুগণের বাহা বিষয়ের মা়িকত৷ প্রতান্সীভূত হয়, 
কারণ তন্বার! বাহ্ বিষয় হইতে সুখ, ডঃখ ও মোহ অপনীত হয়। বাহের দিকে ভূততন্মাত্র- 
সাক্ষাৎকার হইতে ব্রিকালজ্ঞান প্রভৃতি হয়। প্রথমেই অনেকে আপত্তি করিবেন, মানুষের পক্ষে কি 
ত্রিকালজ্ঞান সম্ভব ? চিত্তের ষে ত্রিকাঁলজ্ঞতা সম্ভব, তাহ! সহজেই নিশ্চয় হইতে পারে। শতকরা 
আশী জন লোকেরই জীবনে কোন ন৷ কোন স্বপ্ন আশ্চধ্যরূপে মিলিয়! যায়। ধাহাদের ন! মিলিয়াছে, 
তাঁহারা বিশ্বস্ত বন্ধুদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে উহা! নিশ্চয় করিতে পারিবেন। এ বিষয়ের প্রমাণ 
অনেক পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। অনেকে কারণ নিদদেশ করিতে পারে ন| বলিয়৷ অনেক যথার্থ 
ঘটনায় অবিশ্বা করে। শুদ্ধ যে স্বগ্রীবস্থায় ভবিষ্/দঘটনা কখন কখন প্রতাক্ষ হয় তাহা নহে, 
জাগ্রদবস্থায়ও উহ! হইতে পারে। 

কোঁন ঘটনাই নিষ্ষারণে হয় ন|? তজ্জন্ প্রথমে স্বীকার করিতে হইবে, মানব-চিত্তের অবস্থা-বিশেষে 
ভবিষ্যৎ জানিবার ক্ষণত৷ আছে। ভগবান্ পতঞ্জলি এই বিষয়ে যুক্তির দ্বারা যাহ! বুঝাইয়াছেন, গাহা 
আমর! সংক্ষেপে পর্ধ্যালোচিন। করিব। “পরিণামত্রয়ে সংযম করিলে ঝ! সমাহিত হইলে অতীতানীগত- 
জ্ঞান হয়” ( যোগন্ুত্র )। ত্রিবিধ পরিণামের বিষয় উত্থাপন না৷ করিয়া, প্রধান ধর্ম-পরিণাম লইয়া 
বিচার করিলেই আমাঁদের কার্যসিদ্ধি হইবে । প্রত্যেক দ্রব্যের এক ধর্মের পর যে আর এক ধর্ম 
উদয় হয়, তাঁহাকে ধর্ম-পরিণাম বলে। সকল দ্রব্যেরই জ্ঞাত বা অজ্ঞাত-রূপে নিয়ত পরিণাম 
হইতেছে । যেমন একটা বৃহৎ দ্রব্য সুক্ষ অবরবের সমষ্টি, সেইরূপ দীর্ঘকালব্যাপী পরিণাম 
সথঙ্গকালব্যাপী পরিণামের সমষ্টি। তাদৃশ সুক্মতম কালের নাম ক্ষণ। যেমন তন্মাত্র অপেক্ষ। 
সুক্ষভাব গোচর হয় না, সেইরূপ ক্ষণ অপেক্ষ। হুপ্মকাল বা ক্রিয়াধিকরণ জ্ঞাত হওয়| যাঁয় ন|। 
তন্মাত্র-সাক্ষাৎকার-কালে যত অল্প সময়ে একবার তন্মাত্রের জ্ঞান হয়, তাহাই ক্গণ। অথবা 
তন্মাত্ররূপ হুস্মক্রিয়া হইতে যে কালে একটামাত্র চিত্ত-পরিণাম * হয়, তাহাই ক্গণ। অন্ত 
কথায়-__'যাবতা বা-সময়েন চলিতঃ পরমাণুঃ পূর্ববদেশং জহাছুত্তরদেশমুপসম্পগ্েত, স কালঃ 
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ছু চিত্তের পরিণাম যে কত দ্রুত হইতে পারে, তাহ! মৃত্যুকালীন সমস্ত জীবনের ঘটনা 
এক বা! অর্ধ' সেকেণ্ডের মধ্যে মনে উঠীতেই বুঝা যায়। ১৮৯৪ সালের 11691) 1150108] 
]০8:751 এ পাঠক দেখিবেন, £0871781 35৪০০ প্রভৃতি কয়েক বাক্তি ২।৩ মিনিটের জন্য 
জলে ডুবিয়া মৃতবৎ হইলে উত্তোলিত হয়; এঁ ২1৩ মিনিটের অল্লাংশের মধ্যেই তাহাদের জীব- 
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ক্ষণ:” ( যৌগভাষ্য )। তাদৃশ সুক্মকালে যে একটি পরিণাম হয়, তাহাদের সমষ্টিই স্থল 
পরিণামরূপে আমাদের গোচর হয়। ধর্ম সকল প্রকৃতপক্ষে ক্রিয়ামাত্র। একরকম ক্রিয়ার পর 
অন্যরকম ক্রিয়া হইলেই ধর্ম্পরিণাম হয়| প্রতিক্ষণে সেইরূপ ক্রিয়া ভ্রব্যকে পরিবর্তিত করিতেছে । 
নুঙ্মক্ষণাব্লম্বী ক্রিয়ার আনন্তরধ্য সাক্ষাৎ করিতে পাঁরিলে তাহাদের সমষ্ট কিরূপ হয়, তাহাও প্রন্ঞাত 
হওয়া যাঁয়। এ বিষয়ের এক উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে । মনে কর, একথখণ্ড উজ্জ্বল লৌহ; 
তাহাঁর কিছুকাল পৰে কিরূপ পরিবর্তন হইবে, তাঁহা৷ সাক্ষাৎ করিতে হইবে । সমাধিবলে নেই 
লৌহের সুম্ম আকার (অর্থাৎ স্থলদৃষ্টিতে তাহা মস্থণ উজ্জল হইলেও, হুক্ৃষ্টিতে তাহা যেরূপ 
দেখাইবে, তাহা ) সাক্ষাৎ করিতে হইবে। তখন জল-বাঘুর সংযোগের দ্বার! পূর্বোক্ত এক এক 
ক্ষণে যে ক্রিয়া হইতেছে, তাহা সাক্ষাৎ করিতে হইবে। পরে কতক ক্ষণ ব্যাপিয়! সেই ক্রিয়া- 
প্রবাহের প্রক্কৃতি সাক্ষীৎ বিজ্ঞীত হইয়া, একটি বিশেষ কালে অর্থাৎ কতকগুলি নির্দিষ্ট পরিণাম 
একত্রিত হইলে কিরূপ হইবে তাঁহার অনুধাবন করিলে, মানসচিত্রে তাহা সম্যক্ দেখা যাঁইবে। 
এইরূপে ছুই দিনে, বা দশ বৎসর পরে সেই লৌহের কি পরিণাম হইবে, তাহা বিজ্ঞাত হওয়া যাঁয়। 
ইহা। একটি সহজ ভবিষ্যৎ-জ্ঞানের উদাহরণ। মনে কর, ১০ বৎসর পরে সেই লৌহথণড লইয়া একজন 
লোক ছুরি নির্মাণ করিবে। বর্তমানে তাহ! জানিতে হইলে বাহৃতন্-সাক্ষাৎকারের সঙ্গে পরচিত্ের 
পরিণাঁমও সাক্ষাৎ করিতে হইবে। বাহান্রব্যের স্ঠাঁয় চিত্তও প্রতিনিয়ত পরিণত হইগ্না যাইতেছে । এক 
একটি চিত্বপরিণামের নাঁম বৃত্তি। বৃত্তির মধ্যে যাহা সমুদ্রিক্ত বা প্রবলক্রিয়াবতী হয় তাহাই আমাদের 
অন্ুভব-গৌচর হয়। যা স্থক্ক্রিয়াবতী, তাহা চিত্তে অগ্জাতভাবে বিধৃত হইয়৷ থাকে। সাধারণ 
পরচিত্তজ্ঞ ([1)9081)0-158067 ) ব্যক্তিরা! প্রায়ই তোমার জীবনের এমন অতীত ঘটনা! বলিবে যে, 
হয় ত তোমার তাহা মনে নাই, এবং তুমি মনে যাহা না! ভাঁবিতেছ, এপ ঘটনাও অনেক বলিল 
দিবে। ইহাতে অতীত-বৃত্তি সকল যে কুক্ষরূপে ক্রিয়াবতী হইয়! ( কারণ ক্রিয্া-ব্যতীত বৃত্তি 
অন্জীবিত থাকিতে পারে ন! ) চিত্তে থাকে, তাহ প্রমাণিত হয়। সমাধি-বলে জ্ঞানশক্তি অব্যাহত 
হইলে পরচিত্তের সমস্ত অনীতাদি ভাব বিজ্ঞাতি হওয়া! যাঁম। যেমন চক্ষু কতকপরিমাণ দৃশ্তকে যুগপৎ 
দেখিতে পায়, অধিক পাঁয় না; সমাধি-নির্শল জ্ঞানের জ্ঞের পদার্থের সেরূপ সন্কীর্ণ পরিমিত বিস্তার 
নাই, তন্ধারা যেন যুগপৎ জগংস্থ যাবতীয় লোকের চিত্ত বিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। বাহাদ্রব্যের 
যেমন বর্তমান ধর্মের সুল্াবস্থ। সম্যক বিজ্ঞাত হইয়। ভবিষ্যধর্মের জ্ঞান হয়, সেইরূপ চিত্তেরও 
বর্তমান ধর্ম বিজ্ঞাত হইয়! তাহার অবশ্যন্ভাবী পরিণাম-পরম্পর|-ক্রমে ভবিষ্যৎ যে-কোন ধর্ম বিজ্ঞাত 
হওয়া যাঁয়। 

এখন এই কয়টা নিয়ম খাটাই়। দেখিলে পূর্বোক্ত উদাহরণ বুঝা যাইবে । মনে কর, সেই 
লৌহখণ্ড লইয়! ১০ ব্ৎসর পরে এক ব্যক্তি ছুরি গড়িবে। সাক্ষাৎকারেচ্ছুকে সেই ভবিষ্যদঘটনাকে 
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নের সমস্ত ঘটন! যেন যুগপৎ জ্ঞান-গোচর হয়। ইহাতে বুঝা! যাইবে, চিত্ত কত দ্রুত ক্রিয়াশীল 
হইতে পারে ; অথবা! কত অল্পকালে চিত্তের এক একটা বিবেক্তব্য পরিণাম হইতে পারে। 

আলোক-্ঞানে প্রতি সেকেণ্ডে বহুকোটিবাঁর চক্ষু কম্পিত হয়, এবং তজ্জন্ত ততবার চিত্তে কিয় 
হয়। সমাধিস্্ধ্যবলে সেই অত্যন্পকালব্যাপী এক এক ক্রিয়াও সাঙ্গাৎ হইতে পারে। স্থুলচক্ষে 
তদপ্রেক্স৷ অনেক অধিককালব্যাপী ক্রিয়| গৃহীত হয়। স্থুলতার স্বরূপও তাহাই। কত অল্পসময়ব্যাগী 
রূপ স্থৃলচক্ষু গ্রহণ করিতে পারে তাহা৷ স্থিরীকৃত হয় নাই। উজ্জ্বল আলোক এক সেকেণ্ডের 
আশীহাজার ভাগের একভাগ কালমাত্র স্থায়ী হইলেও গোচর হয় বলিয়া কথিত হয় তবে চক্ষ্বন্ত্ে উহ! 
& সেকেও্ড কাল ধর! থাকিয়া পরে লীন হয়। 



৬৬৫ ত্রিকালজ্ঞান। 

বর্তমানে সাক্ষাৎ করিতে গেলে সর্ধথ। ও সর্ধবতঃ খ্যাতিমৎ প্রঙ্গচক্ষুর দ্বার সেই লৌহের পরিণামক্রম 
এবং দশবর্ষব্যাগী সম্পকিত মানবের চিত্তপরিণাম-ক্রম সাক্ষাৎ করিতে হইবে। তন্মধ্যে দেশ, কাল ও 
নিমিত্ত বাপদেশে যাহার সহিত সেই লৌহথণ্ডের সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হইবে, তাঁহাকে লক্ষ্য করিলেই সেই 
লৌহ্থণ্ডের ছুরিকা-পরিণীম-দৃশ্ত চিত্তপটে উদদিত হইবে। 

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে জড়ত অপগত হইলে চিন্তে অকল্পনীয়বেগে বৃততিপ্রবাহ উঠিতে 
পারে। আর অন্তঃকরণের দিক্ হইতে দেশব্যাপ্তি না থাকাতে সর্ধদ্রব্যের সহিত অন্তঃ- 
করণের সম্বন্ধ রহিরীছে। যেমন সৌরজগতে প্রতোক ধুলিকণ| হইতে বৃহৎ গ্রহ পর্যন্ত 
সমস্ত পরম্পর সন্বদ্ধ, সেইরূুপ। সেই সম্বন্ধ সহ অছড়| জ্ঞনশক্তির অমেয় বেগে পরিণাম 
হইতে বা জ্ঞান হইতে থাকে । এদিকে ক্ষণব্যাপী পরিণামের বিশেষের সাক্ষাংজ্ঞানের শক্তি 

থাকাতে তদবলম্বন করিরাই এ অতিপ্রকাশশীল চিত্তের পরিণাম বা জ্ঞান হইতে থাকে। 
তাহাতে এ জ্ঞান সম্যক সদ্বিবয়ক হর। একক্ষণের পরিণাঁম লইয়া চিন্তে যে জ্ঞান হইল 
তৎফলে পরক্ষণের বাহপরিণামের (বাহ দৃষ্টিতে তাহা ন| ঘটিলেও) অবিকল অন্থরূপ চিত্ত- 
পরিণাম বা জ্ঞান হইবে। এইবপে অনেরবেগে চিন্তে জ্ঞানের উৎপার্দ হইতে থাঁকিবে এবং 
সেই জ্ঞান যথার্থ হইবে ঝ| বাহ্ ব্বিনের সহিত সম্বন্ধ ঘটিলে যেৰপ হইত সেইরূপই হইবে । অমেয- 
বেগে জ্ঞান উঠাতে তাই। ধুগপতের মৃত বোধ হইবে এবং তাহার সমগ্রের ও অংশের (বা %71)015 
৪104 [১811এর ) জ্ঞান যেন যুগপতের ন্যায় হইবে। তাহাতে জানা যাইবে বে কোন্ অংশ কত 
পরিণামের ফলীতৃত বা কোন্ কাঁলে হটগাছে অর্থাৎ কোন্ কালের সহিত সন্বদ্ধ। ঈদৃশ অজড়া 
জ্ঞানশক্তির বি্ষয় সুক্মুতম এক পরিণাঁমও হয় আবার অমেদবৎ বহু পরিণামও হয়। সাধারণ 
জ্ঞান সেরূপ না হইয়। স্থুলত্ব নামক কতক নিদিষ্ট পরিণাঁম বিষয়ক হর। স্বপ্পে যেমন চিত্ত বাঁহোর 
দ্বারা অনিরত হওয়াতে সাংস্কারিক কারণকার্দ্যবশে বেগে কল্ননা সকল বা ভাবিতন্মর্তব্য বিবয়দকল 
উদ্ভাবিত করিতে থাকে ত্রিকালজ্ঞানেও কতকপরিমাণে সেইরূপেই বৃত্তি হর। কিন্তু তখন অজড়া 
জ্ঞাঁনশক্তির দারা সহত্র সহস্রণ্ড৭ বেগে উহ! হইবে এবং তখন কেবল সংস্কারকল্লিত কারণকাধ্যবশেই 
হইবে ন|, পরজ্ত যথাভূত কাঁরণকাধ্যবশেই হইবে । বর্তনান ক্ষণের সমস্ত নিমিত্ত সম্যক জানিলে 
পরক্ষণের নিমিত্তসকলেরও যথাভূত জ্ঞান বা চিন্তে তাহার যথাভূত স্ববপ উঠিবে। এরূপ বৃত্তির 
ব! মাঁনসপ্রত্যক্ষের স্রোত অমিত বেগে চলে। জড়ভাবে দেখিলে যাহা বহুকাল লাঁগিত তাহা 
ক্ষণমাত্রেই তখন দেখা যায়। প্রত্যেক জ্ঞানের বিষয় থাকে এবং সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয় বর্তমান 
বলিযাই বোধ হয়। সেই হেতু এসকল জ্ঞনের ব্বি্বও বর্তমান বলিয়া বোধ হইবে। তজ্জন্য 
তাহ৷ সাধারণ দৃষ্টিতে কল্পনবিশেষ মনে হইলেও তাহাকে পরমপ্রতাক্ষ বলিতে হইবে। 

এইরূপ কারণকার্যের একমাত্র পথেই সমস্ত ঘটে । কেহ কেহ মনে করেন যখন ভবিষ্যতের 
জ্ঞান হন তখন তাহা আছে বা তাহা “বাধ। পথ” ও তাহাতে সকলকে যাইতেই হইবে । তীহাদের 
ভিজ্ঞান্ত আঁমর| অনৃষ্ট ও পুক্ষকারপুর্ব্বক যাঁওয়াকেই একমাত্র পথ বলিলাম। তাঁহাঁকে যদি 
থাঁধা' পথ বল তবে “অবাধ পথ কি আছে বা হইতে পারে তাহ৷ বল। সমস্ত কারণ ও 
তাহার গতিআ্োত সম্যক না জাঁনিলে ভবিধ্যৎজ্ঞানেও ভুল হইতে পারে (কতক মেলে এরূপ স্বপ্ন 
তাহার উদাহরণ ) ইহাঁও ম্মরণ রাখিতে হইবে। কিঞ্চ আমি স্বেচ্ছাঁর করি বান! করি ফল ঘটিবেই 

ঘটিবে এরূপ শঙ্কারও মূল নাই। প্রবল প্রান্তন কর্ম থাঁকিলে তাহা সম্ভব বটে বিস্ত স্বেচ্ছাসাধ্য 
কর্মসম্বদ্ধে সেরূপ নহে। ন্বেচ্ছাসাধ্য কন্মে পুরুষকার ব! ব্বেচ্ছ৷ না৷ করিলে তাহার ভাগ্যে তৎফল- 
প্রাপ্তি যে নাই এবং তাহাই যে “বাধা আছে” ইহা সাধারণ লোকেও বুঝিতে পাঁরে। প্রাক্তন 
ক্রোধাদির সংস্কার পুরুষকারের দ্বারা নষ্ট হয়। দৈবজ্ঞেরাও বলেন পুরুষকার বিশেষের দ্বারা দৈব- 
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কুফল নষ্ট হয়। অতএব অনিষ্টকর প্রাক্তনকে দৃষ্টপুরুষকারের দ্বার! ক্ষয় করিতে করিতে চলাই 
একমাত্র পথ-_যদি ইট্টসিদ্ধি কেহ চাঁহে। 

ইহ| দার্শনিক-শিক্ষাশূন্য সাধারণ পাঠকের নিকট শ্বপ্নবৎ বোঁধ হইবে, কিন্তু ইহ| ব্যতীত চিত্তের 
তবিষ্যৎজ্ঞানের আর যুক্তিযুক্ত উপায়-ব্যাখ্যা নাই। নিদ্রা সাত্বিকাদি-ভেদে তিনপ্রকার ( যোগভাম্বে 
বিস্তুত বিবরণ দ্রষ্টব্য ); তন্মধ্ো সাত্বিক নিদ্রার সমন অল্প কালের জন্য চিত্ত কখন কখন হ্বচ্ছ 
হয়। ন্বচ্ছও অন্বচ্ছ দ্রব্যের হ্যায় সাধির ও নিদ্রার ভেদ। তমোগুণনৃত্তি নিদ্র। অশ্বচ্ছ বটে, 
কিন্তু সমাধির স্যার স্থির। আঁর জাগ্রৎ স্বচ্ছ হইলেও অস্থির। অস্থের্য ও অশ্চ্ছতা-হেতু 
জাগ্রৎ ও নিদ্রাবস্থায় মহদান্মভাবের যাহ! প্রকাশ্ঠবিষর, তাহ| প্রকাশিত হর না। তলে সাত্তিক 
নিদ্রা কচিৎ অল্প সময়ের জন্য (১ বা ২ চিত্তবৃত্তিউঠিতে যে সমঘ লাগে, ততক্ষণযাবৎ) স্বচ্ছ, 
স্থির ও প্রকাশনীল ভাব আসিতে পারে। সেই চিত্তঘধার। সেই কালেই ভবিঘ্যৎজ্ঞান হয়। 
পূর্ব্বেই বুঝান হইরাছে বে, চিত্তের এক স্থুলবৃত্তি হইতে থে সমর লাগে, সেই সময়ে কোটি কোটি 
সথক্গবিময়িণী বৃত্তি উঠিতে পারে। স্থুলম্বভাব-হেতু ভবিয্জ্ঞানের পুর্বোক্ত ক্রম সাধারণ চিত্ত 
ধারণা করিতে পারে ন|, শেষ দৃশাটাই গোঁচর করিতে পারে। এইটরপে স্বপ্নকালে কখন কখন 
ভবিষ্যাজ্ঞান হয, এবং সমস্ত ভবিষ্যক্তানই এই উপাঁবে হয়| 

৯। অতীতঙ্ঞানের জন্য এ প্রকার নিম্মল চিত্তের প্রয়োজন । বিগ্যমান দ্রব্যের অভাঁব 
এবং অবিদ্যমান দ্রব্যের ভাঁব হয না, এই নিরম প্রত্যেক বক্রচেতা ব্যক্তিই বুঝিতে 
পারেন। ভবিধ্যদ্ধম্ম যেমন বর্তমানের অবস্থাবিশেষ তেমনি বর্তনান ধন্মও অতীতের অবস্থা- 
বিশেব। যেমন বর্তমানের পর পৰ অবস্থ। সাক্ষাৎ কবিলে ভবিষ্যৎকে উদিতরূপে জানা যাঁয়, 
সেইরূপ বর্তম/নের পূর্ব পূর্ব্ব পরিণাম-ত্রম সাক্ষাৎ করিলে অভীতে উপনীত হওয়া যায়। 
ভগবান পতগ্রলি বলিয়ছেন__“বস্ততঃ অতীত ও ভবিদ্যৎ বিগ্কমান আছে, কেবল 

ধম্ম সকলের কালভ্েদে এন্ধপ ব্যবহার হদ্ন”। সাধাবণ অবস্থার আমর। যেন ক্ষুদ্র 
গবাক্ষের সম্মুথে গ্মামান দ্রব্যের শ্াার ধর্মকে দেখি। আর একটা সুন্দর দৃষ্টান্ের 
দবার| ইহ! বিশদ হইতে পারে। নদীতীরে উপবিষ্ট ব্যক্তি বেমন একটী তরঙ্গ দেখিয়৷ তাহাতে 
আক্ষুষ্টি হই থাকে, সেইরূপ আমরাও “বপ্তমান” নামক এক গুল-ক্রিা-তরন্গের দ্বারা আকুষ্বদ্ধি 
হইয়া রহিধাঁছি তাহাতে আমাদের চিন্তে ততৎসদূণী এক “ধর্ভমানা” স্থূল বৃত্তি উদিত রহিয়াছে। 
সেই তরঙ্গের গতিতে যেমন জলের গতি হম না, তেমনি অতীত ও ভবিষ্যৎ বর্তমানই আছে, যায় 
নাই। স্থুলের দার! অনাকষ্টদৃষ্টি বোৌগিগণ অতরঙ্গিত বা! সুক্ষ উভয় পারব ই (অতীতানাগত ) বিজ্ঞাত 
হন। তজ্জন্ চরমজ্ঞানে অতীতানাগত-মৌহ অনেক বিদূরিত ভইয়! যায়। আমরা এমন অনেক 
ঘটন| জানি, যাহাতে কেহ কেহ দুস্থ আত্মীগের মৃত্যু স্বপ্নে জ্ঞাত হইয়াছেন (ঘটনা অতীত 
হইলে )। তাহা পূর্ধোক্ত প্রণালীতে গরতাক্ষ হর। জিজ্ঞান্ত হইতে পারে, এরূপ ঘটনার কিছু 
পরেই যে নিদ্রিত ব্যক্তির সাত্বিক নিদ্রা হইবে, তাঁহার সম্তাবন। কি? ইহা বুঝিতে হইলে আরও 
কয়েকটা নিয়ম বুঝা উচিত। আমাদের ভালবাসার পাত্রের সহিত ব! যাহাকে চিন্তা করা যায়, 
তাহার সহিত একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। উহাকে চু) 15001 বা [615290)95 বলে। 
ইহাতেই দূরস্থ পুত্র কষ্টে পড়িলে বা ক্ষগ্ন হইলে মাতার দৌর্শানস্ত অথবা নিঃসাড়ে অশ্রপাঁত হ্য়। 
যেহেতু কোনপ্রকার সম্বন্ধ ব্যতীত ভ্ঞানোদ্রেক কল্পনীক্র নহে, অতএব বলিতে হইবে নিদ্রাকালে যখন 
অজ্ঞাত অতীত ঘটন। যাবৎ প্রত্যক্ষ হয়, তখন এ সম্বদ্ধের দ্বারা উদ্রিক্ত হুইয়। নিদ্রীতে জড়তা 
বাইয়! সাত্িকতা আইসে। নিজের মন্গলামঙ্গলের জন্যও উদ্রিক্ত হইয়া কখনও কখনও সাত্বিক স্বপ্ন 
হয়। যাহারা এপ ঘটন! নিঃসংশয়ে জানিতে চান, তাহার! এই বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিবেন। 



৩৬৩ ত্রিকালঙ্ঞান। 

১০। ত্রিকাল-জ্ঞানের কথায় কয়েকটা সমন্ত। আসিয়া পড়ে। তাহা অনেকের মাঁথা খুরাইয়া 
দেয়। “যদি ভবিষ্যতে আমি কি হইব তাহ স্থির আছে, তবে আমার কোন কর্মের জন্য আমি দাী 
নহি” এইরূপ ধাঁধা অনেকের হয়। অবশ্য সাংখ্যদের নিকট ইহা দীধা নহে। ধাহারা ঈশ্বরকে 
নিজের স্যষ্টিকর্তা এবং ভবিষ্যৎ-বিধাতা বলেন তীহাদের পক্ষে ইহা! গোলকধীধা বটে। তাহারা 
ভবিষ্যৎ স্থির নাই এরূপ বলিতেও পারেন না, কারণ তাহা হইলে তাহাদের ঈশ্বর অসর্ববজ্ঞ ( ভবিষ্যৎ- 
জ্ানাভাবে) হন। প্রায় সমস্ত আর্যশান্ত্রের উহা মত নহে, তীহাদের মতে জীব স্থষ্ট নহে কিন্ত 
অনাদি, এবং অনাদিকন্মবশে জীবনের সমস্ত ঘটনা ঘটে। ইহাতে এ ধাঁধা অনেক কাটে বটে, 
কিন্ত ধাহারা ঈশ্বরকে কর্মফলবিধাতা ও করুণাময় বলেন, তাঁহাদের আপদ দুর হয় না। কারণ 
যে জীব দুঃসহ নরক-যন্বণ। ভোগ করিতেছে, সে বলিবে “সর্বজ্ঞ ঈশ্বর বহু পুর্ব হইতেই যদি 
জানিতেন বে আমি এই কষ্ট ভোগ করিব, তবে এতদিন কণামাত্র করুণার দ্বার স্বীয় সর্ধ্ব-শক্তি- 
প্রয়োগে কিছুই প্রতিবিধান করিলেন না কেন?” এতহ্ভরে কর্মফলদাত। ঈশ্বরকে হয় অশক্ত, 
নর করুণীশুন্য বলিতে হয়। শগ্গারাচা্য এই দোষ এই বপে খণ্ডন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 
তিনি বলেন “ঈশ্বর মেঘের মত ; মেঘ যেমন সর্বত্র সমভাবে বর্ষণ করে, ঈশ্বরও তেমনি যে যেমন 
কর্ম করিয়াছে, তাহাকে তেমনি ফল দেন । তাহ! ন| করিয়া, বে ভাল করিয়াছে, তাহাঁকে মন্দ 
ফল দিলে, বা যে মন্দ করিয়াছে, তাহাকে ভাল ফল দিলে তীহাঁর বৈষম্য-দোঁষ হইত।” 
ইহা হইতেও করুণাময়ত্ব সিদ্ধ হয় না; কারণ যে ভাঁল করিয়াছে, তাহার ভাল করিলে করণ। বলা 
যায় না, বরঞ্চ ভাল করিবার সামর্থ থাঁকিলেও যদি কাহারও ভাল না করা যাঁয়, তবে নিষরুণ 
বলিতে হইবে। অতএব “হয় নি্বরুণ, নপ সাদর্থ্হীন” এ দোঁষ খণ্ডিত হইল ন!। তবে এ 
দিদ্ধান্ত হইতে ঈশ্বর যে তাল ও মন্দ উভয়ের পক্ষপাতশ্ন্য, তাহা উক্ত হইয়াছে । কিন্ত তাহাতে 
কর্মই প্রভু হইল, ঈশ্বর কর্মাফল-দানের ভৃত্য হইলেন। যিনি স্বতন্থ ইচ্ছাদ্বীরা করুণা-প্রণোদিত 
হইয়। ছুঃঘীর কষ্ট দুর ন! করিলেন, তিনি কিরূপে করুণীময় প্রভু হইবেন? অতএব কর্ম-ফলবিধাতা 
ঈশ্বর স্বীকারেও উক্ত ধাঁধ মেটে ন। | সাংখ্যগণের ঈশ্বর কর্মফল-দাত। নহেন। “নেশ্বরাধিষিতে 
ফলনিষ্পত্তিঃ, কর্ণ তৎসিদ্ধেঃ” (সাংখ্যসুত্র )। তিনি মুক্ত পুরুষবিশেষ। তাহার সার্বজ্য ও 
সর্বশক্তি থাঁকিলেও নিশ্রায়োঁজনতা-বিধাঁয় তিনি নিক্ষিন। কাঁধ্য-কারণ-পরম্পরায় জগতের সমস্ত 
ঘটিতেছে। পুষ্প্রাকৃতি মূলকারণ, তাহাদের সংযোগ হইতে অনাদি সংসার চলিতেছে । যেমন 
হাঁত-কাঁটা-রূপ কর্ম করিলে তাহাঁর ছুঃখরূপ ফল-ভোগ কর, তেমনি সমুদাঁয় ঘটনাই কন্ম ও সংস্কারের 
বিপাক হইতে হইতেছে । সেই বিপাঁকের জঙন্গ তোমার আত্মগত কারণই যথেষ্ট ; পুরুষাস্তরের 
সাহায্যের প্রয়োজন নাই । তোমার বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ, সমস্তই কাধ্য-কাঁরণ-পরম্পরার ফল। 
এই কাধ্য-কারণ-পরম্পরার জ্ঞানই ত্রিকালজ্ঞান। সাধারণ অবস্থায় আমরা কারণের অত্যন্পমাত্র 
জানি বলিয়া কাধ্য সম্যক জানিতে পারি না। সমাধি-সিদ্ধিতে তাহার বিপরীত হয়। ইচ্ছা, 
পুরুষকার, সমন্তই সেই কাধ্য-কারণের অন্তর্গত । 

চিত্তের বিজ্ঞান-গ্রক্রিয়া৷ ও সঙ্কলন-প্রক্রিয়৷ পুথক্। একে অন্তঃস্রোত অস্মিতা, অন্তে বহিঃশ্রোত 
অন্মিত। একে বাহাঙ্থ বিষয় গ্রহণ করিতে থাকা, অল্সো গ্রহণ ত্যাগ করিয়া অন্তস্থ বিষয় লইরা 
চেষ্টা করা৷ ত্রিকালজ্ঞানের যে অবস্থার কারণ-কাধ্য-পরম্পরার মধ্যে নিজের পুরুষকার বা সন্কল্লন 
একটী কারণ হয় তখন সেই অবস্থার উপনীত হইয়া বিজ্ঞান-প্রক্রিরা অগত্য। স্থগিত রাখিয়া সঙ্কল্পন- 
প্রক্রিয়া করিতে হয়, সুতরাং তখন ত্রিকালজ্ঞানরূপ বিজ্ঞান সেই অবস্থায় স্থগিত থাকে । 

প্রাগুক্ত ধাঁধা সকল হইতে সাঁংখ্যগণের কর্তব্যমোহ বা সিদ্ধান্তহানির সম্ভাবনা মোটেই 
নাই। তাহারা ভূত-তবিষ্ততের কারণ-কাধ্যতা জানিয়া, হয় সংস্থতিমূলক কর্মে নিরুত্যম 
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হইয়া নৈষবন্ম্যসিদ্ধি লাভ করেন, ন| হয় গীতোক্ত নীতি অনুযারী অতীতানাগত ঘটনায় 
অনাসক্ত হন। 

আর একটা ধাঁধা এই, এক ব্যক্তি কোন ত্রিকালজ্ঞকে ঠকাইবাঁর জন্য জিজ্ঞাসা করিল, “বল 
দেখি, আমি গৃহে প্রবেশ করিব কি ন1?” তাহার ইচ্ছা, ত্রিকাঁলজ্ঞ যাহ। বলিবে, তাহার বিপরীত 
করিবে। সেই ক্ষেত্রে ত্রিকালজ্ঞ কিৰপে ঘটনা স্থির করিয়া বলিব্নে? ব্রিকালজ্ঞ কারধ্য-কারণ- 
পরম্পরা প্রত্যক্ষ করিয়৷ জানিলেন যে, তাহাকে তাহা জ্ঞাত করাইলে সেই কারণ-বশে সে তাহার 
বিপরীত করিবে ; অতএব ব্রিকাল্ঞকে সে স্থলে ঘটনা ন! বলিয়া বলিতে হইবে যে, “আমি যাহ! বলিব, 
তাহার বিপরীত করিবে” । সে স্থলে বে ত্রিকাঁলজ্ঞ ঘটন| বলিতে পারিবেন না, তাহার ক'নণ এই 
যে, সেই কাধ্য-কারণের শে কারণ ব্রিকাঁলজ্ঞের নিজ কর্ম অর্থাৎ “যাবে” কি “যাবে না” এইবরূপ 

ব্ল।। যে কর্ম আমি করিতে পারি থ। ইচ্ছা করিলে না করিতে পারি, তাহা৷ করিব কি না, ইহা 
কাধ্য-কারণ-জ্ঞান-সম্ভৃত ভবিষ্য জ্ঞানের বিষয় নহে, অব্য নিজের পক্ষে। অতএব উপরোক্ত স্থলে 
ঘটন৷ যখন স্বেচ্ছকর্ম্বের উপর নির্ভব করিতেছে, তখন তাহা ভবিধ্দ্রূপে জ্ঞে নহে। অর্থাৎ 
“আমি ( পাঁচ মিনিট পরে ) হাত তুলিব কিন।”” এবপ কর্ম ভবিষ্যৎ জ্ঞেয় বিময় নয়, কিন্তু বর্তমানে 
স্থিরকর্তব্য বিষয়, অবশ্য নিজের কাছে । সুতরাং বে ঘটন। নিজকর্ম্ের উপর নির্ভর করে, সে স্থলে 
সেই ব্যক্তির কাছে এীবপ প্রকারে ব্রিকালজ্ঞানের নিনমেব,ব্যতান হর । তজ্জন্ত স্বেচ্ছপাঁধ্য কৈবল্যমোক্ষ 
কোন পুরুষের নিজের কাছে ভবিষ্যরূপে প্রমিত হইতে পারে ন|। অন্ঠ পুরুষ অবশ্ঠ নিশ্চয় করিতে 
পারে। ভাব-কারণ হইতে ভাঁনকার্ধ্য হইবে, তজ্জন্ কাঁধা-কারণ-পরম্পরা-ক্রমে অতীত সাক্ষাৎ করিতে 
যাইয়৷ যোগিগণ কখনও সংসারের অভাব ব|! আদিতে যাইতে পাবেন ন। | তজ্জন্ত সংসার অনাদদি। 
সাধারণ দৃষ্টিতেও “নাসতো বিদ্যতে ভাঁবঃ এই নিধমমূলক যুক্তিতে সংসারের অনাদিত্ব প্রমিত হয়। 

১১। সমাধি-সিদ্ধির দ্বার| জ্ঞান যেমন অন্যাহত হন, ক্রিগ্নাশক্তিও সেইরূপ অবাহত হয়। 
সাঁধারণ অবস্থায় দেখা যার, তুমি ইচ্ছ। করিলে, আর অমনি তোমার হাত উঠিল। ইহা! যদি 
স্থিরচিত্তে পর্্যালোচন। কর, তাহা হইলে আশ্চর্য হইবে বে, ইচ্ছ। কিরূপে তোমার তিন সের ভারী 
হাতকে তুলিল। একটু হুক্মবপে দেখিলে জানিতে পারা বাঁয় যে, হস্তস্থ উত্তোলক যন্ত্রের মর্দেশে 
থাকিয়! ইচ্ছা কোন অজ্ঞাতপ্রকারে হন্তকে তোলে। যাহাদের জড়তত্বজ্ঞান ভারবত্তা্দি সাধারণ- 
ধর্ম-যুক্ত মাত্র অথবা অজ্ঞের, তাহাঁদের নিকট ইহা অসাধ্য সনন্ত|। আমর। সাংখা সিদ্ধান্তে দেখাইয়াছি 
যে, ইচ্ছ! যে জাতীয়, বাহ “জড়'ও সেই জাতীয় । একই প্রকার দ্রব্যের একটা ভাব গ্রহণ ও 
একটা গ্রাহ। কঠিন কোমল প্রভৃতি সমস্ত জড়ধর্মম এক একপ্রকার বোধমাত্র ; বোধগণ আমিত্বের 
এক একপ্রকার বাহাকৃত উদ্রেক মীত্র ; অতএব বাহ একপ্রকার উদ্রিক্ত অভিমান আছে, যাহা আমার 

অভিমানকে উদ্রিক্ত করে। সুতরাং সেই বান্থ অভিমান-দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উদ্রেক হইতে কঠিন- 
কোমলারদি ধর্ম উদ্ভূত হয়। বাহ বা ভূতাঁদি অভিমানের বৈচিত্র্যই নানা প্রকার বাহ্ধর্শের স্বরূপ *| 
আমাদের করণশক্তিরূপ অভিমান-সজাতীয়ত্ব হেতু সেই বাহ বৈরাজাভিমানের ক্রিয়ার সহিত মিলিত বা 
প্রজাপতি ঈশ্বরের ীশ মনের দ্বারা ভাবিত হইরা ও স্বসংস্কারবশে ইন্দিয়রূপে ব্যবস্থিত হগত বিষয় 

পপ পদ 

* পরমাণুবাদের পর্যালোচনা করিলে ইহা স্পঞ্ট হইবে। সাংখীয পরমাণু ব্যতীত ছুইপ্রকার 
পরমাণুর দ্বারা দার্শনিকগণ জগত্তব্ব বুঝাইয়। থাকেন। তন্মধ্যে প্রথমপ্রকারের পরমাণুর লক্ষণ 
যথা-_জড়দ্রবোর অবিভাজ্য সুক্ষ অংশ পরমাণু | বৈশেধিকগণ, প্রাচীন গ্রীকগণ ও কতকগুলি 
পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক এইপ্রকারের পরম|ণু কল্পন! করিয়া গিয়াছেন। অবিভাঁজ্য অংশ ব! জ্যামিতির 
বিন্দু অকল্পনীয় পদার্থ। সেইরূপ তাঁদৃশ পরমাণুর মধ্যস্থ শূন্ বা অবকাশও অকক্লনীয়। 



৩৬৮ . ধারক অভিমান। 

গ্রহণ করিতেছে । শরীরেন্দ্িররূপে ব্যুহিত অভিমান-চাঞ্চলা ছবিবিধ-_গ্রাহক ও প্রবর্তক যাঁহ! গ্রাহক, 
তাহা বাহ্ চাঁঞ্চল্যের দ্বার অভিহত হইয়৷ বোধ উৎপাঁদন করে; এবং যাঁহা প্রবর্তক, তাহা নিন্নতই 
সেই বাহ চাঞ্চল্যে উপদংক্রান্ত বা মিলিত হইতেছে । সেই মিলিত বা উপসংক্তান্ত অবস্থাই 
ধারক অভিমান। সাধারণ অবস্থায় আমাদের শরীরেন্দিয়াতআবক অভিমান সন্কীর্ণ এক ভাবে বাহের 
সহিত মিলিত। অর্থাৎ আমাদের শরীরকে ধারণ, চালন ও শরীর-সমিরূ্ বিষয়ের গ্রহণ, এই ক 
প্রকারের সন্কীর্ণ ভাবমাত্রেই অবস্থিত। মেসমেরিজম্, ক্রেয়ার্ডয়ান্স, পরচিত্তজ্ঞতা (111১9881)0- 
[৩৪108 ) নামক ক্ষুত্র সিদ্ধিতে অপরের শরীর স্বেচ্ছাপূর্ববক চালম ও অসাঁধারণবূপে বিষয়ের গ্রহণ 

বিস্তারযুক্ত ও বিভাগশীল দ্রব্য ক্ষুদ্রতা প্রাপ্ত হইরা থে কেন ঝ| কিরপে অবিভাজ্য 
ও বিস্তারশূন্য হইবে, তাহারও কোন যুক্তি নাই। আর এই সিদ্ধান্তের দ্বার জাগতিক 
ঘটন৷ ব্যাখ্যানেরও অনেক গোঁল পড়ে । বস্ততঃ এরূপ পরমাণু বিকল্পমাত্র। দ্রব্যের বিভাঁগশীলতা। 
দেখিয়। ইহ! কম্পিত হই়াছে। বিভাগের সীমা-নিদ্দেশ করিবার কোনও হেতু নাঁই। কারণ, 
মহত্বের যেমন সীমা কল্পনীর নহে, ক্ষুদ্রতারও তদ্রপ। (রাঁসায়নিকদের পরমাণু ঠিক অবিভাজ্য 
দ্রব্য নহে, উহা! নির্দিষ্ট সুক্ষ অংশ মাত্র )। 

দবিতীর প্রকারের পরমাণুর নাম ০75১ 4১:০1. ব! ক্রিযাবর্ত-পরমাণু। দার্শনিক দৃষ্টিতে 
দেখিলে ইহাঁতে অকল্পনীর ও ভিত্তিশৃন্য অন্তরাঁল বা অবকাঁশ কল্পন! করিবার প্রপাস পাইতে হয় ন!; 
এবং যুক্তিশূন্ত অবিভাজ্যতা ও বিকল্প করিতে হয় ন|। তবে ইহাতেও পূর্বের মত একটা অকল্পনীয় মূল 
দ্রব্য বা 9850:80807 ( অর্থাৎ 707৩1, যাহার ক্রিয়াবর্ত পরমাণু ) আসির! পড়ে। 

এই ছুই মত বহু পূর্বের কগা। বর্তমানে এব্ধিয়ে আরও অনেক তন্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
এখন স্থির হইগ়াছে যে প্রত্যেক ১০) এক একটী ৭া0100ত 90121 9950908। উহার 

মধান্থ কেন্্র অংশের নাঁম [1০07 এবং তাহাব চতুর্দিকে আবর্তনকারী অংশের নাম 6150001), 
[10600 09516155 216০01510) যুক্ত এবং তাহার 1708+১ও জ্বরে; €16০0700 06861/5 

81600101 যুক্ত এবং তাঁহার 25855 7:০00এর তুলনার ধর্তব্যই নহে। 1১০০7 এর 

অবয়ব সকল অতিশর চঞ্চল হইলেও তাহার! নির্দিষ্ট সীমার থাকে ( যেমন হূর্েঃর উপরিস্থিত অংশ )। 
[71৩০০ সকল প্রতি সেকেণ্ডে ৫০,০০০ হইতে ১,৮৬,০০০ মাইল বেগে গ্রহের মত 21০:০০দের 

চতুর্দিকে আবর্তন করে। যে সমস্ত রাসারনিক ভূত (স্বর্ণ রৌপ্যাদি ) মাছে তাহীর। এই 1১.০6০0 
ও 1515009 এর সংখ্যাভেদ ভইতেই হর। 1109 17001006101 16501%106 €1900173 

1] 21) 2001 15 17016 ৮017 12159, 16 ৮2115 001 01061606 20285 0010 076 (০ 

17117907650. 10102 17000195101 01096005 01 09516155 017105 0 816০61016 15 

151561 16 551159 001 01061506 ৪001009 ০1) 0168 10 19০ 1)0100150 2170 

0০17_-এই প্রোটন ও ইলেক্টনের সংখ্যার বিপধ্যাস করিতে পারিলে এক 616706170 অন্য 
2110017 এ পরিণত হয়। এই মত পূর্ব্বোক্তেরই উন্নতি, কারণ [১:00 এবং ০16০৮017ও 

ঈথরের আবর্ভ বলিধা! কল্পন| করিতে হয়। ইহাঁতেও 17955 নামক অজ্ঞে্ 5010508805 
আসে। 

ংখীরু পরণাণু এই শেষ মতের বিরোধী নহে, তবে তাহার দ্বারা সেই “অজ্ঞ মূল 
ত্রব্যের ব। 5051:8001)এর শ্বরূপ মীমীংসিত হর। সাঁংখীয় পরমাণু শবাদি-গুণের নুক্মাতি- 
হুঙ্ম ভাঁব। শব্দাদিরা ক্রিগ্াত্মক (৫৬ প্রকরণ দ্রষ্টব্য,) সুতরাং সেই পরমাণু সক্গ-ক্রিয়া-স্বরূপ হুইল। 
যতদুর পধ্যন্ত সুক্ষ ক্রিয়া কৌশল-বিশেষের দ্বার। গৌচরীকুত হয়, তাহাই সাংখীয় পরমাণু ব 



খ্যতত্বালোকঃ | ৩৬৯ 

প্রভৃতি হয়। মহাভারতের বিপুলোপাখ্যানে আছে, বিপুল স্বীর গুরুপত্ঠীকে আবিষ্ট করিম! তাহার 
মুখ দিয়! নিজ কথ বলাইগ্রাছিলেন। পূর্বে দেখান হইয়াছে, সমাধি-বলে ইন্দিয়-শক্তি সকলকে 
সম্পূর্ণরূপে স্থৃল-শরীর নিরপেক্ষ কর। যাঁর এবং যথেচ্ছ নিয়োজিত করা যায়। এখন যেমন কেবলমাত্র 
শরীরের চাঁলক যন্ত্কে চালন করিতে পার। যাঁর, তখন সমস্ত দ্রব্যকেই সেইরূপে চালিত কর! যাইবে। 
এই সিদ্ধি বাহ্সম্বন্ধে প্রধানতঃ ছুই প্রকার, ভূতবশিত্ব ও তন্মাত্রবশিত্ব । নীল-গীতাদি ভূতগণের 
উপর আধিপত্য--বন্বারা দ্রব্যের আঁকারাঁদি ও কাঠিন্চাদি ধর্ম পরিবর্তিত করা বাঁয়, তাহ! মহাভূত- 
বশিত্ব (এবং ভৌতিকবশিত্ব)। আর যাহার দ্বারা নীলকে পীত বা পীতকে রক্ত ইত্যার্দিবপে পরিবর্তন 
করা বায়, তাহা তন্মাত্রবশিত্ব । অলৌকিক শক্তির চরম প্ররুতিবশিত্ব ; তন্বারা ভূত ও ইন্দ্িয়কে 
যথেচ্ছরপ-প্রকৃতিক করিয়া নিম্নীণ করা যার । এক্ষণে একট৷ উদাহরণ প্রদর্শন করা যাঁউক। 
যোগন্ত্রে আছে, ( সমাধির দ্বারা) উদান জন্ম করিলে শরীর লঘু হয়। গ্রস্থমধ্যে ও সাংখীয় 
প্রাণতত্ে প্রদশিত হইরাছে যে, উদ্ান শরীরের ধাতুনধ্যস্থ বোঁধজনক শক্তিবিশেব। বোধ সকল 
শরীরের সর্বস্থান হইতে উখিত হই! উর্দে মস্তিকস্থ বোঁধ-স্থানে যাইতেছে । অতএব উদান ধ্যান 
করিতে হইলে সর্ববশরীরের অন্তঃস্থল হইতে এক ধার| উর্ধে যাইতেছে, এইরূপ বোধ করিতে হয়। 
সর্বশরীরব্যাপী সেই উর্দধার|-ভাবনাতে সমাহিত হঈলে অভিমান-শক্তি শরীর-ধাতুতে উপসংক্রান্ত 
হইয়া তাহাদের (পূর্ব প্রক্কৃতি অভিভূত করিয়! ) প্রক্ৃতি-পরিবর্তন করিয়৷ শরীরকে উখানণীল- 
প্রকৃতিক বা লবুকরে। অর্থাৎ শরীরদাতুর পৃথিবীর অভিমুখে গমনবপ যে ক্তিন্বা আছে, উর্ধা- 
ভিমুখ-ক্রিরাণীল অভিমানের উপসংক্রান্তির দারা তাহ! অভিভূত ও অধিনীরূত হয়; তাহাতেই 
শরীর লঘু হয । 

সপ ওল» শশা শিপ সস সস 

তন্মাত্র। ৬০:৮০ ৪০0)9 সুঙ্ষা-ক্রিরা-বিশেব, সুতরাং উভয় বাঁদের স্থুলতঃ পার্থক্য নাই। 
সাংখীর যুক্তি অনুসারে তন্মাত্রৰশ ক্রিয়ার আধার অন্তঃকরণ দ্রবা। এতদ্যতীত জগত্ৃত্বের 
আর যুক্তিযুক্ত মীমীংস! নাই । এ বিষয়ে 1191০ বলেন “1105 20767 15 0) 100011061 2110 
15561091101 151016 ০:০৪6101)--2811 10515101680] 101001695 81005, 70095 

0166০016 0£ ০০9001[)16119105101) 9190 [0810516105 500061)0৬ 06 00910250815 01 

10100, 01001125717 0%199 বলেন 40915 15 0101) 005 10109817)610621 50010509005 

৮11)1০1) 00955995595 10706 01019 10965112] 0190616153 00৮ 2150 [0:017910163 (0: 

1110) 016 010. 08500211570 10981990 2101১708০).” প্র, বাড়ী', “মাটী, পাথর, 
ঘ্বে মূলতঃ পুরুষ-বিশেষের অন্তঃকরণাত্মক, তাহা! অনেকেই বুঝিতে অনিচ্ছুক । তাহারা যদি 
ঈশ্বরবাদী হন, অর্থাৎ ঈশ্বর ইচ্ছামাব্রবারা এই জগৎ স্ষ্টি করিয়াছেন--এইরূপ বিকেনা 
করেন, তবে তাহারা নিজেদের কথা একটু তলাইয়। বুঝিলে আর গোল হইবে না। ইচ্ছা বলিলে 
তৎদঙ্গে কল্পনা-স্বৃত্যাদি মাসিবে, অর্থা২ অন্তঃকরণ আঁসিবে। 'সেই অস্তঃকরণ (ঈশ্বরের) 
জগতের নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণ বলিতে হইবে, কারণ তাহ! কেব্ল নিমিত্ত হইলে উপাদান 
কোথ| হইতে আসিবে? সুতরাং জগৎকে অন্তঃকরণাত্মক সিদ্ধান্ত কর! ব্যতীত আর গত্যন্তর 
নাই। মায়াবাদ অবলম্বন করিয়া ইহা! বিবেচন। করিলে এইরূপ হইবে--ঈশ্বর সঙ্কলপ কয়! রহিয়া- 
ছেন যে, সমন্ড জীব এই জগদ্রপ ভ্রান্তি দেখুক, তাহাতে সেই এঁশ সঙ্কল্পের দ্বারা আবিষ্ট হইয়া 
আমাদের চিত্ত এই জগদ্ত্রাত্তি দেখিতেছে। ইহাতেও এ্রশ সঙ্কল্পের বা চিত্তের সহিত আমাদের 
চিত্তের নিত সংবোগ এবং আমাদের বাহ্জ্ঞানরূপ চৈত্তিক ক্রিয়। বশ চিত্তের ক্রিয়া-জনিত বঙিয়া 

॥ স্বীকার করিতে হইবে। 
৪9৭ 



৩৭৩ বিশ্লেষপ্রণালী--ভৃততন্ব । 

জগতের সমন্ত ধর্শহি অলৌকিক জ্ঞান 'ও শক্তির উপর প্রতিষঠিত। সনাতন ধর্থের ত কথাই 
নাই। বৌদ্ধধর্মের প্রসারও অলৌকিক শক্তি-প্রদর্শনে সাধিত হইয়াছিল। জটিল-কাশ্যপ, 
বিশ্বীসার-রাজ৷ প্রভৃতির পরিবর্ভন অলৌকিক শক্তি-প্রদর্শন করিয়া সাধিত হইয়াছিল। খুই্ান 
মুসলমানাদির ধর্মের প্রবর্তকগণও অলৌকিক শক্তি-প্রদর্শন করিয়! অন্নচর সংগ্রহ করিয়াছেন। 

(ভিত এজি টেল চেল 

তত্বসাথনের বিশ্লেষ ও সমবায় প্রক্রিয়া । 
( বিলোম ও অন্ুলোম প্রণালীর যুক্তি ) 

১২। মূল সাংখ্যতত্বীলোক গ্রন্থে সংক্ষেপে তত্ব সকল প্রতিপাদিত হইয়াছে । তাহাতে বিশ্লেব 
ও সমবায় প্রণালীর যুক্তি ( £1791/005] 9170 57008561081 [1৩05945 ) একত্র মিলাইয় 

উপপাদিত হইয়াছে । পাঁঠকগণের বোধসৌকর্ধ্যার্থ এখানে সংক্ষেপে পৃথগূপে এ ছুই প্রণালীর 
দ্বার! তত্ব সকল উপপন্ন করিয়! দেখান যাইতেছে । এক প্রণালীতে, কার্য হইতে কারণ সিদ্ধ করিতে 
হয়। অন্তে সিদ্ধ কারণ হইতে কিরূপে কাধ্য হয় তাহা সাধন করিতে হয়। 

বিলোম ব! বিশ্লেষ প্রণালী (4 51,5515)। 
১৩। ধাতু, পাষাণ, জল, বাতাস প্রভৃতির নাম ভৌতিক দ্রব্য। শব, স্পর্শ, রূপ, রস ও 

গন্ধ, এই পাচটা গুণপুরঃসর আমর! ভৌতিক দ্রব্য জ্ঞাত হই। যদিচ ক্রিয়া ও জাড্য নামক অপর 
দুইপ্রকারের ধর্ম তৌতিক দ্রব্যে পাওনা যার তথাপি তাহার! শব্দ[দি-ধর্দের অনুগত ভাবেই বুদ্ধ 
হয়। শব্দাি ধর্মের নাম প্রকাশ্য ধর্ম ; তাহার! পঞ্চ প্রকার-_শব, স্পর্শ, রূপ, রস ও গদ্ধ। অতএব 
শব্াদি পঞ্চ ধর্ম বাহ্ প্রকাশ্য-ধর্ম্ের মধ্যে মুখ্য ; অপর সমস্ত তাহাদের বিশেষণীভূত। সেই শবাদি 
পঞ্চ ধর্ম্বের আশ্রগীভূত পঞ্প্রকার দ্রব্যের বা বাহ্সত্তার নাম পঞ্চভৃত। শবধুক্ত সত্তার নাম 
আকাশভৃত, স্পশযুক্ত সমতার নাম বায়ুভূত, রূপযুক্ত সত্ব! তেজোভৃত, রসযুক্ত সত অপ্ভৃত ও 
গন্ধযুক্ত সত! ক্ষিতিভূত। ইহারা জ্ঞেযত্ব-ধরন্ম-মূলক বিভাগ বলিয়া কেবল জ্ঞানেন্দরি়মাত্র-গ্রা্, 
কর্মেন্িয়াদির ব্যবহার্ধ্য নহে। অর্থাৎ ভূতসকল পৃথক্ পৃথক্ করিয়া ভাগুজাত করিয়! ব্যবহার 
করিবার বোগ্য নহে । তাহা হইলে ভূততত্ব-সাক্ষাৎকারের জন্য সাধির উপদেশ থাকিত ন|। 
কেবল এক একটামাত্র জ্ঞানেন্দ্িয়ের দ্বারা জানিলে বাহা জগৎ যে ভাবে জান! যাঁয়, তাহাই ভূততত্ব 
( সাং ত* ৫৬ প্রং ও পরিশিষ্ট $ ও দ্রষ্টব্য )। 

১৪। ভূতগুণ শবাদি প্রত্যেকে নানাবিধ ৷ বিচিত্র বিচিত্র শব্দাদির নাম বিশেষ। শবাদি 
গুণ সকল ক্রিয়াত্মক, অতএব বিশেষ বিশেষ শবাদি বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াত্মক। ক্রিয়ার যে 
সুঙ্মাবস্থা শবাদিগুণের বিশেষ সকল 'অপগত হুইয়! একাকার হয়, অর্থাৎ যড়জর্যত, শীতোষ্ণ, 
নীলপীতআদি ভেদ অপগত হইয়া কেবল একাবয়ব কক্ষ শব্মাত্র, ম্পর্শমাত্র, রূপমা ইত্যাদি 
ভাব প্রাণ্ড হয়, তাহার নাম অবিশেব শবাদি গুণ। সেই অবিশেষ গুণের আশ্ররীভৃত বাহ্ত্রব্য 
সকলের নাম তন্মাত্র। ভূতের স্যায় তন্মাত্রও পঞ্চ, যথা--শবতন্মাত, স্পশ্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, 
রসতন্মাত্র ও গন্ধতত্মাত্র । হৃক্ষের সমষ্টি স্থূল, তজ্জন্য তন্মাত্র স্থলভূতের কারণ। তন্মাত্রগণ অতিস্থির 
ইন্িয়ের ঘ্বার। পৃথগ ভাবে উপলব্ধ হয় ( পরিশিষ্ট $ ৪ দ্রষ্টব্য )। 

শবাঁদি গুণ সকলের নাম বিষয় । বাহ্সম্পর্কে ইন্দিয়ের জ্ঞান ও জ্রিগার নাঁম বিষ ( ৫৩ প্রকং 
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উষ্টব্য )। বাহ্ক্রিয়া বিষয়জ্ঞানের হেতুমাত্র । তজ্জন্তয বাহেতে শবাঁদি ধর্ম আরোপিত বলিতে 
হইবে। বাহে ক্রিয়ামাত্র আছে, সেই ক্রিয়া ও শব্দাদি জান অতিমাত্র বিভিনন; ক্রিয়া ধারণা 
করিলে তাহার সহিত দ্রব্য-( বাহার ক্রিপনা ) ধারণাও অবশ্যভাবী। সেই বাহ দ্রব্য, যাহার করিনা 
হইতে শবাদিগুণ উৎপন্ন হয়, তাহ। কিরূপে বিভাঁব্য হইতে পারে? যখন রূপাদি বিষয় বাহা-ক্রিয়া- 
হেতুক ইন্দরিয়-ক্রিয়৷ ত্বরূপ, তখন সেই বাহ্মূল-দ্রব্যে রূপাঁদি ধর্ম আরোপ করিয়া ধারণ! করা 
নিতান্তই অধুক্ততা। আর রূপাদি-ধর্মশূন্ঠ কোন বাহাদ্রব্য কল্পনীয় হইতে পারে না। অতএব 
আঁপাততঃ বাহক্রিয়ার আশ্রয়ীভূত পদার্থকে অজ্ঞেয় বা অকল্পনীয় বলিতে হইবে । পরে উহার 
স্বরূপ নিরূপণীয়। (২০ $ দ্রষ্টব্য ।) 

১৫। যাহার দ্বার আমর! বাহ্দ্রব্য ব্যবহার করি, তাহার নাম বাহাকরণ। তাহার! 
ত্রিবিধ ; জ্ঞানেন্দিয়, কর্মেন্দিয় ও প্রাণ। জ্ঞানেন্র্রিয়ের দ্বারা জ্ঞেয়রূপে, কর্দেজিয়ের দারা 
কাধ্যরূপে ও প্রাণ সকলের দ্বারা ধাধ্যন্পে বাহান্রব্য ব্যবহৃত হযন। জ্ঞানেন্দরিয় পঞ্চ - কর্ণ, 
ত্বক, চক্ষু, রসনা! ও নাসা । কশ্বেন্িয় পধ্চ-_বাক্, পাঁণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। প্রাণও পঞ্চ, 
যথা--প্রাণ, উদান, ব্যান, অপান ও সমান। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শবদাদি বিষয়ের নাম জ্ঞেয়বিষয়। 
বাক্যাদি বিষয়ের নাঁম কাধ্যবিষয়। বাহ্োদ্ুব-বোধাধিষ্ঠানাদি পঞ্চ শারীরাংশগণ প্রাণের ধার্ধ্য- 
বিষয় (সাং তত্ব. $ ৫০1৫১ দ্রষ্টব্য )। 

১৬। বাহা করণ ব্যতীত আরও একপ্রকার করণ পাওয়া যায়। তাহা বাঁহের সহিত 
সাক্ষাংভাবে সম্বদ্ধ নহে। তাহা অভ্যন্তরে থাকিয়! প্রধানতঃ বাহা-করণাগিত বিষয় ব্যবহার 
করে। যেমন চিন্ত|; উহা অন্তরেই কত হয়, কিন্ত বাহা-করণার্পিত গো-ঘটাঁদি বিষয় লইয়াই 
কৃত হয়। বাহ্বিষয়-ব্যবহার-কারী সেই আন্তর করণের নাম চিত্ত বা মন। চিত্ত নিয়তই পরিণত 

যাইতেছে । সেই এক একটা চিত্ত-পরিণামের নাম বৃত্তি। অতএব চিত্ত বৃত্তিসকলের সমষ্টি- 
স্বরূপ হইল। চিত্তের বৃত্তি সকল দুই প্রকার, শক্তি-বৃত্তি ও অবস্থ!-বৃত্তি। যাহার দ্বারা ক্রিয়া হয়, 
তাহার নাম শক্তি-বৃত্তি; আর ক্রিয়াকালে যে ভাবে চিত্তের অবস্থান হয়, তাহার নাম অবস্থা-বৃত্তি। 
প্রখ্যাদির ভেদানুসারে পঞ্চপ্রকার মূল শক্তি-বৃত্তি আছে ( তাহাদের তেদ ও লক্ষণ সাং ত. 8 ২৫-৩৫ 
ষ্টব্য)। অপর সমস্ত বৃত্তিই তাহাদের অন্তর্গত। তাহারা যথা --প্রমাণ, স্থৃতি, প্রবৃত্তিবিজ্ঞান, 
বিকল্প ও বিপধ্যয় এই পঞ্চ বিজ্ঞানরপ প্রখ্য! ; অঙ্কল্প, কল্পন, কৃতি, বিকল্পন ও বিপধ্যন্তচেষ্টা এই পঞ্চ 
প্রবৃত্তিভেদ ? প্রমাণাদির পঞ্চবিধ সংস্কার, যাহার! স্থিতির ভেদ। অবস্থা-বৃত্তি বথা-_নুখ, ছঃখ, 
মোহ; রাঁগ, ঘ্বেষ, অতিনিবেশ ? জাগ্রত, স্বপ্ন, নিদ্র। (সাং ত. 8 ৩৬-৩৮ দ্রষ্টব্য )। 

১৭। চিত্ত ও সমস্ত বাহা-করণের মধ্যে প্রথ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি অথব। বোধ, ক্রিয়। ও গতি 

( ধারণবৃত্তি ) সাধারণরূপে প্রাপ্ত হওয়! যায়। যে কোন করণবৃত্তি বা চিত্ববৃত্তি দেখ, তাহাতে 
একরকম না একরকম বোধ, ক্রিয়। ও ধৃতি পাইবে । অতএব ভিন্ন ভিন্ন করণ ও চিত্তবুত্তি সকল সেই 
প্রকাশ, ক্রিয়। ও স্থিতির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সন্গিবেশনাত্র হইল। বোধ, ক্রিয়া! ও ধৃতিশক্তিই চিততারদি 
সমস্ত করণের মূল হইল। সেই মূল শক্তিত্রয়ের যাহা৷ শক্ত, তাহার নাম মূলাস্তঃকরণ। অস্তঃকরণের 
এঁ তিন বৃত্তির মধ্যে আমিত্বভাব সাধারণ, অর্থাৎ “আমি বোদ্ধা, “আমি কর্তা” ও “আমি ধর্তা'। 
অতএব অন্তঃকরণেরই এক অঙ্গ হইল আমিরূপ বুদ্ধি বা বুদ্ধি তত্ব। দ্বিতীয়তঃ, বৌধন, চেষ্টন ও 
ধারণরপ ক্রিয়া-বিশেষ ন! হইলে বৌধাদি হইতে পারে না! । আত্মসম্প্কীয় সেই ক্রিন্নার নামই 
অহষ্কার। তাহা হইতে “আমি অমুকের বৌধক, কারক বা ধারক”-রূপ অন্তঃকরণ-পরিপাম হইতে 
থাকে৷ সেই পরিণাম দ্বিবিধ, এক অবুদ্ধ ভাবকে বুদ্ধ করা, আর এক বুদ্ধ ভাবকে অবুন্ধ ফরা। 
তৃতীয়তঃ) আমিত্ব-সংলগ্ন এক আবরিত ভাঁব থাকে, যাহা জিস্মার স্বারা উদ্রিক্ত হইলে বোধ উদ হয়, 
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তাহা বোধজনক ক্রিয়ার শক্তিরপ পূর্বাবস্থা। বুদ্ধভাঁবও অতীত হইলে পুনশ্চ সেই আবরিত অবস্থান 
যায়। অর্থাৎ সেই আত্মসংলগ্ন জাড্যই বোধবৃত্তিকে অভিভূত করিয়া রাখে । বৃত্তি সকলের এই উত্তব 
ও লযস্থান স্বূপ এই আত্মসংলগ্ন, জাড্যপ্রধান ব! স্থিতিণীল ভাবের নাম হাদরাখ্য মন বা 
তৃতীয়ান্তকরণ। অতএব বুদ্ধি, অহংকার ও মন সমন্ড করণের মূল স্বরূপ হইল। ( বোধাদির 
স্বরূপ সাং ত. $ ২০ এবং বুদ্ধাদির স্বরূপ $ ১৬-১৮ দ্রষ্টব্য )। বোধ, চেষ্টা ও ধৃতি পৃথক্ 
হইলেও পরম্পরের সাহায্য-সাঁপেক্ষ। চেষ্টা ও ধৃতি সহায় ন| থাকিলে বোধ হয় না। চেষ্টা 
ও তির পক্ষেও সেইরূপ। তজ্জন্ট বুদ্ধি বা “আমি বলিলে তাহাতে ক্রিয়৷ ও স্থিতিতাব 
অন্তর্গত থাকে। অহংকার এবং মনেও সেইরূপ অপর ছুই ভাব অন্তর্গত থাকে। তন্মধ্যে 
বোধে প্রীকাশগুণের (ঝোধ-হেতু গুণের নান প্রকাশগুণ) আধিক্য থাকে এবং অপর 
ছুইয়ের অল্পতা থাকে। সেইরূপ অহংকার ও করণ-চেষ্টাতে ক্রিয়াগুণের আধিক্য এবং মনে 
বা করণ-ধৃতিতে স্থিতিগুণের আধিক্য থাকে । অতএব প্রকাশশীল ভাব, ক্রিয়াশীল ভাব ও 
স্থিতিণীল ভাঁব বুন্ধ্যাদি সমন্ড করণের মূল হইল। প্রকাশশীল ভাবের নাম জত্ত্ব, ক্রিয়াশীল 
রূজঃ ও স্থিতিণীল তমঃ। বুদধযার্দিরা সকলেই অল্লীধিক পরিমাণে সন্নিবিষ্ট বাঁ সংযুক্ত সত্ব- 
রজস্তমোগুণের এক একপ্রকার সমষ্টি হইল ( গুণ-বিবরণ সাং ত. & ১১1১২ দ্রষ্টব্য) এইরূপে 
করণবর্গ বিশ্লেষ করিয়া সত্ব, রডঃ ও তমঃ এই তিন মলভাব প্রাপ্ত হওয়। গেল। করণবর্গের 

মধ্যে যাহাতে যাহা প্রকাশ আছে, তাহা সত্বগুণ হইতে আসে; ঝাহতে যাহা ক্রিয়া আছে, 
তাহ! রজঃ হইতে হয় এবং তমঃ হইতে করণস্থ ধারণশক্তি আসে। প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি ছাড়া 
বুদ্ধি হইতে প্রাণ পধ্যন্ত সমস্ত করণ শক্তিতে আঁর কিছুই পাওয়। যার না । 

১৮। অন্তঃকরণের বৃত্তিসকল দেশব্যাপী নহে; তাহার। কাঁলব্যাপী। ইচ্ছা-ক্রোধাদির 
দৈধ্য-প্রস্থাদি নাই; তাঁহারা কতককাল ব্যাপিয়া চিন্তে থাকে মাত্র। বাহ্ক্রিয়। যেমন 
দেশান্তর-প্রীপ্যমাঁণত1, আস্তর-ক্রিরা সেইরূপ কালান্তর-প্রাপ্যমাণতা £ অর্থাৎ অন্তঃকরণের 
ক্রিাকালে বৃত্তি সকল পর পর কালে অবস্থিত হয়, পর পর দেশে নহে; অতএব কালব্যাপী 
ক্রিয়া অন্তঃকরণের ধর্ম হইল, দেশব্যাপী ক্রিয়। বাহাত্রব্যের ধর্ম হইল। 

আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে, বাহাদ্রব্য ( ভূত ও তন্াত্র) বিশ্লেষ কারয়৷ রূপ-রসাদিশৃন্ঠ এক 
মূলাধার পদার্থের ক্রিয়ামাত্র পাই, যে ক্রিয়৷ ইন্দিযগণকে উদ্রিক্ত করিলে রূপরসাদি জ্ঞান হয়। 
রূপ-রসাদি ব্যতীত বিস্তারজ্ঞান থাকিতে পারে ন।। বিস্তার ও রূপাদি-জ্ঞান অবিনাভাবী, 
অর্থাৎ একটা থাকিলে আর একটা থাকিবে, একটী ন| থাকিলে আর একটী থাকিবে না। 
বাহৃদ্রব্যের মূলভাব রূপরসাদি-শূহ্য, সুতরাং বিস্তারশূন্ত ; কিন্ত তাহ! ক্রিরাশীল। অতএব 
বাহমুল-দ্রব্য বিস্তারশূন্ত অথচ ক্রিয়াধুক্ত পদার্থ হইল। উপরে সিদ্ধ হইয়াছে যে অন্তঃকরণন্রব্যেই 
বিস্তারশূ্ট ক্রি সম্ভব হয়। অতএব বাহ্ের মূলভাব অন্তঃকরণজাতীয় পদার্থ হইল। সেই বাহ্ 
জগতের মূলাধার অর্্ঃকরণ যে পুরুষের, তাহার নাম বিরাট্ পুরুব। 

ইন্দিয়রপে পরিণত্ণঅন্তঃকরণের ক্রি হইতে জ্ঞান হয়। শবাদি বাহক্রিয়ার দ্বারা ইন্্রিয়ক্রিয়া 
উদ্রিক্ত হয়। সঙ্জাতীর বস্তই পরস্পবের উপর ক্রিয়া করিতে পারে, তজ্জন্থও বাহামূল অন্তঃকগ্পণ 
জাতীয় হইল। মন দেশব্যাপ্তিহীন পদার্থ, তাহার ক্রিয়। কাঁলধাঁরা-ক্রমে হইয়া যাইতেছে । সেই 
মন যে স্ব-বাহ্ ক্রিরার দ্বার! উত্রিক্ত হয় এবং তাঁহাতেই যে বিষয়জ্ঞান হয় তাহ! প্রমাণসিদ্ধ। সেই 
মনোবাহা ক্রিয়ার দ্বারা মনকে ভাবিত হইতে হইলে, ভাবক ক্রিয়াও মনের ক্রিয়ার গ্যায় দেশব্যাপ্তিহীন 
ক্রিদবাযুক্ত হওয়া! চাই । নচেৎ দেশব্যাপ্তিহীন মনের উপর বেশাশ্রিত বাহ্ ক্রিন্না কিরূপে মিলিত 
ইইবে তাহা ধারণাধোঁগ্য নহে । পরস্ত দেশও একপ্রকার জ্ঞান বা মনের সহিত বানের মিলনের 
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ফল। সুতরাং মনের সন্কিত মনোবাহা দ্রব্যের মিপনকল্পনার দেশব্যাপী দ্রব্যের সহিত মনের মিলন 
কল্পনা করা সম্যক 'অসঙ্গত কল্পনা । এক মন যে আর এক মনের উপর ক্রিয়া করিতে পারে তাহা 
এন্দজালিকের উদাহরণে প্রসিদ্ধ আছে। এন্দ্রজালিক যাহা মনে করে তাহার পরিষদ্ তাহা দেখিতে 
শুনিতে পায়। সেইরূপ প্রজাপতি ভগবানের প্রশ মনের দ্বারা ভাবিত হইয়া অন্মদাদির মন 
ত্বসস্কারবশে এই ভূতভৌতিক জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল দেখিতেছে । 

গ্রহ ভৌতিক দ্রব্যের মূল যখন বিশ্তারহীন অন্তঃকরণ-দ্রব্য তখন গ্রাহা পদার্থ প্রকৃতপক্ষে 
বড় বা ছোট নহে। বড় বা ছোট এইরূপ পরিমাণ বস্তুত পবিণামের সংখ্যার উপর স্থাপিত। 
অলাত চক্রের স্তায় যুগপতের মত কতকগুলি পরিণাম ( রূপাঁদির ক্রিয়া-ম্বূপ)) যদি গৃহীত হয় 
তবেই বিস্তার ( বড় ছোট) জ্ঞান হয়। কিন্ত প্রত্যেক দ্রব্যে (তাহা পরমাণুই হউক বা পরম 
মহই হউক ) অসংখ্য পরিণাম হইতে পারে। সুতরাং পরমাণুর ও ব্রহ্গাণ্ডের পরিমাণ বস্তুত 
অভিন্ন। কারণ অমেয় ভাবের অস্কানুসাঁরে পরা্ধ * অসংখ্য অসংখ্য, আর এক * অসংখ্য 

অসংখ্য ; সুতরাং এরূপে দুই-ই এক। দৃষ্টি-ভেদ অনুসারে দেখিলে ব্রঙ্গীগুকে পরমাগুবৎ এবং 
পরমাণুকে ব্রঙ্গাগুবৎ দেখা বাবে । কাল সম্বন্ধেও সেইরূপ । আমাদের থাঁহা৷ এক কল্প কাহারও 

নিকট ( যাহার এক কলের অক্রমে জ্ঞান হর ) তাহা ক্ষণমাত্র। 
অন্তঃকরণ ত্রিগুণাঁত্মক, অতএব বাহদ্রব্য (যাহা মূলতঃ গ্রাহৃতাঁপন্ন বৈরাঁজান্তঃকরণের উপর 

বিবর্তিত ) এবং আস্তর ভাব সকল, সমস্তই মূলতঃ ব্রিগুণা ত্বক বলিয়! সিদ্ধ হইল । 
১৯। বুদ্ধ্যাদিতে গুণ সকলের বৈষম্য বা নৃ[নাঁধিকরূপে সংযোগ প্রদর্শিত হইয়াছে। বোধ 

অর্থে ক্রিরার বার অন্তঃকরণের জাড্য বা স্থিতির অভিভব করিয়। প্রকাশের প্রাদুর্ভাব। চেষ্টা 

অর্থে জাঁড্য ও প্রকাঁশের 'অভিভবে ক্রিয়ার প্রীদুর্ভীব। আঁর ধৃতি অর্থে প্রকাশ ও ক্রিয়ার 

অভিভবে জড়তার প্রাছুর্ভাৰ। অতএব সর্বপ্রকার করণবুক্তিতে এক গুণের প্রকর্ষ ও অপর 

দ্য়ের অবকর্ষ দেখা যায়। এই গুণবৈষম্যাবস্থার নাম ব্যক্তাবস্থা। যখন প্রকাশ, ক্রিয়া ও 

জাড়্য তুল্যবল হয়, তখন কোন বৃত্তি থাকিতে পারে না, কারণ বৃত্তিরা বৈম্যাত্ক। কিঞ্চ 

তুল্যবল জড়তার দ্বারা ক্রিয়া নিরন্ড হইলে করণ-চেষ্টা এবং তজ্জনিত বৌধবৃত্তিও থাঁকিতে পারে 
না। -মতএব গুণত্রর় তুলাবল বাঁ সম হইলে করণরৃত্তি সকল থাকে না; অথবা করণবৃত্তি 

নকল না থাঁকিলে গুণত্রয় সাম্য প্রাপ্ত হর। বৃত্তির অভাবে করণ সকল বিলীন হয়, কারণ 

ক্রিয়ার সম্যক রোধ হইলে তাহার অব্যন্ত-শক্তিরূপ * অবস্থা হয়। গ্রহণ ও গ্রাহ্ের মূলম্বরূপ 
যে অন্তঃকরণ, তাহার এই অব্যক্তাবস্থার নাম প্রকৃতি । গুণের সাম্য ও তাক অন্তঃকরণ-লয় 

দুইপ্রকারে হয় ; (১) নিরোধ সমাধি-বলে ও (২) গ্রাহা-লয়ে। ভাবপদার্থের অভাব অন্যাধ্য বলিয়া 

এই অব্যক্তা প্রকৃতি অভাবস্বরূপ নহে। অতএন বাহা ৪ অধ্যায্স ভাঁবের অব্যক্তরূপ চরম ুঙ্ষ 

অবস্থা সিদ্ধ হইল । 
২০। পূর্বে ব্যকততাবের মধ্যে আমিত্বভাব বে প্রধান, তাহা উপপাদিত হইয়াছে। অন্তরে 

প্রতিনিয়ত যে পর পর বোধবৃত্তি সকল উঠিতেছে, তাহাঁদের সকলের সহিত একত্বরূপ বোদ্ধ- 
প্রত্যয় সগ্িত থাকে । কারণ বোদ্ধা 'আমিত্ব' ব্যতীত বি্ষয়বোধ অসম্ভব। বোদ্ধ,স্বভাবের 

মধ্যে হুইপ্রকার বৌধ পাওয়া! যার; এক অশ্লীত্ববৌধ, আর এক আত্মবোধ। অনাত্মবিষরের 

* ক্রিয়ার উদ্ভবের পূর্বাবস্থার ও লয়াবস্থার নাম ক্রিয়া-শক্তি অর্থাৎ শক্তি লক্ষ্য হইলে 

ক্রিরা হর, অথবা ক্রিয়ার অভিভূত হইয়! থাকার নাম শক্তি। শক্তির ক্রিয়াবস্থা। হইলেই তাহা বুদ্ধ হয় 
অর্থাৎ সভানিশ্চয় হয় ( বোঁধ ও সত্ত। অবিনাভাবী )। বুদ্ধ ননতার নাম দ্রব্য । অতএব দ্রব্য, জরি 



৩৭৪ বিশ্লেবপ্রণালী-__পুরুষসিদ্ধি। 

ক্রিয়ার দ্বার। উদ্রিক্ত হইয়! বুক্তিপ্রবাহরূপ যে পরিণম্যমান-বোধ বা জ্ঞানবৃত্তি হয়, তাহ! অনাত্মবোধ। 
আর অনাত্মক্রিয়ার সহিত সংযোগ না থকিলেও (গুণনাম্যে) যে স্বয়ংবৌধ থাকে তাহাই স্বপ্রকাশ বা 
চৈতন্য বা চিতি-শক্তি বা চিৎ। যদি বল বৈষয়িক বোধ-নিবৃত্তি হইলে বে স্বাত্মবোধ থাকিবে, 
তাহার প্রমাণ কি? তাহার প্রমাণ এই-_বিষয় ক্রিগাত্মক, সেই ক্রি বোধবৃত্তির বা প্রকাশের 
হেতু হইলেও বোধের উপাদান নহে । কারণ ক্রিয়া অর্থে এক অবস্থার পন্প আর এক অবস্থা, তাহা 
কিরপে বোঁধের উপাদান হইৰে? ক্রিয়ার দ্বারা বোধের পরিচ্ছিন্ন বৃত্তি হয়, সেই বোধ সকলও জ্ঞাতৃ- 
প্রকান্ত, যেমন, “আমি জ্ঞানের জ্ঞাতা-_এরূপ। র্নপ পরিচ্ছন্ন বোধবৃত্তি সকলের যাহ! বোদ্ধা সেই 

স্পা পাপ পপপশিগ পে শশিশিশিশাশী চি শশী শিপ 

ও শক্তি, সাত্বিকতা, রাজসিকত! ও তামসিকতার ব্যবস্থাভেদ মাত্র হইল। শক্তির দ্বিবিধ অবস্থা_ 
উন্ুখাবস্থা ও অব্ক্তাবস্থ। ৷ ব্যক্ত উন্মুখ অবস্থা, যেমন, সংস্কার আদি। আর, সম্যক অব্যক্ত 
শত্তি, যেমন, গুণসাম্য। সলিঙ্গ শক্তি তামসিক ভাব। ইহাই তমোগুণ ও প্রকৃতির তেদ। 
অতএব সমস্ত অনাত্মভাবের (গ্রাহথ ও গ্রহণরূপ ) যে অব্যক্ত শক্তিরপ অবস্থা তাহাই অব্যক্তা 
প্রকৃতি । (শক্তিসন্বন্ধে “পারিভাষিক শব্দার্থ” দ্রষ্টব্য)। কৈবল্যে গুণসান্য কিরূপে ঘটে 
তাহা নিম্ন তালিকায় বুঝা যাইবে । তখন সত্ব, রজ ও তম-গুণ সমবল হয়, মত এব £__ 

স্ব _রজঃ -তমঃ _-গুণসাম্য। 

॥ ॥ ॥ ॥ 

বিবেকখ্যাতি --পরবৈরাগা -নিরোধ --গুণবৃত্তিসাম্য। 
॥ ] ] ॥ 

সুখশূন্ -ছুঃখশূহ -মোহশূক্ শান্তি 
॥ ॥ ॥ ॥ 

জাগ্রংশূন্য -স্থপ্রশৃন্ --নিদ্রাশূন্ত --তুরীয়। 
এই সমস্ত পদার্থ ই সম বা একটীর উদয়ে অপর সকলেই সুচিত হয় ; অর্থাৎ সকলেই অবিনা- 

ভাবী। ইহাতে অঞ্ঃকরণ ক্রিমনাশূন্ত বা অব্যক্ত-শক্তি অবস্থার যার | 
নিমলিখিত দৃষ্টান্তের ছারা সাংখীয়-তত্ত-বিভাগ-প্রণালী সুন্দররূপে বুঝ| যাইবে । মনে 

কর একটা পুরু স্ুচিত্রিত বস্ত্। তাহার তত্ব এরূপে বিশ্লেধণীয়, যথা_ প্রথমতঃ তাহাতে যে 
নানাবিধ চিত্র রহিয়াছে, তাহা মূলতঃ ফল, পুষ্প, প্রবাল, পত্র ও লতা স্বরূপ; তন্মধ্যে কতক- 
গুলিতে কষ্টবর্ণের আধিক্য, কতকগুলিতে রক্তের, কতকে শ্বেতের আধিক্য । সেইরূপ আমাদের 
যতগ্রকার শক্তি আছে, তাহ প্রথমে বাহা হইতে বিভাঁগ করিয়৷ দেখিলে দেখিতে পাই, তাহার! 
তিনপ্রকার ; জ্ঞানেন্দিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ, প্রকাশাধিক, ক্রিগাধিক ও স্ট্ত্যধিক। আবার 
দেখি তাহার! ফলাদির ন্যায় প্রত্যেকে পঞ্চ পঞ্চ প্রকার। বস্ত্র ফলপুষ্পাদিকে বিভাগ করিয়া 
দেখিলে দেখি যে, তাহারা কতকগুলি স্ৃত্রের (টানা ও পড়েন) বিশেধবিশেষপ্রকার সংস্থান- 
ভেদ মাত্র। সুত্রগুলিকে বিভাগ করিলে দেখা যায়, তাহারা কতক বেশী শ্বেত, কতক বেশী রক্ত 
ও কতক বেশী কৃষ্ণ । পুর্নশ্চ তাহারা আবার তিন তার; সেই তিন তার আবার তিন বর্ণের; 
শ্বেত, বুক্ত ও কৃষঝ। তন্বের দিকে দেখিলে দেখা খরা, বাহা করণগণ, সেইরূপ অস্তঃকরণত্রয়ের 
বিশেষ বিশেষ পরিণাম বা সংস্থান-ভেদ মাত্র। অন্তঃকরণত্রয়ে আবার বুদ্ধি সন্ত্ীধিক, অহ্ং 
রজোইধিক এবং মন তমোইধিক। কিঞ বুদ্ধি, অহং ও মন এই তিনে শ্বেত, কৃষ্ণ ও রক এই 
মূল ব্রিজাতীর সুত্রের স্টায় মূলতঃ সত্ব, রজঃ ও তমগুণ রহিয়াছে । শ্বেত, রক্ত ও রুষ্ণ ত্র যেমন 
সেই চিত্র-বিচিত্র বস্ত্র মূল উপাদান, সেইরূপ গুণত্রয়ও সমস্ত করণের মূল উপাদান। 



সাংখ্যতত্বালোকঃ | ৩৭৫ 

অপরিচ্ছিন্ন ক্ববোধই পুরুচ্ষ-তন্ব & | মনে হইতে পারে, একই বৌধ বাহজ্ঞান-কালে পরিচ্ছিন্ন হয় ও 
বাহ্জ্ঞানরহিত হইলে অপরিচ্ছিন্ন হয় ; অতএব স্বাত্মবোধ জন্য ও পরিণামী হইল। নিয়দিক্ হইতে 
চিতিশক্তিকে দেখিতে গেলে এরূপ ( অর্থাৎ বৃত্তিসারপ্য ) দেখ! যাঁয় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভাহ! 

* দুইপ্রকার প্রক্রিয়ার দ্বার! সাধারণ অন্মতপ্রত্যয়ের করণ হইতে ব্যতিরিক্ততা সিদ্ধ হয়; 
(১) একতত্্ততা, (২) ঘণীব্পদেশ। প্রথম বথা--“আমি জ্ঞাত, “আমি কর্ত/ “আমি ধর্তা”, 
এইরূপ আমিত্বভাঁব সর্বপ্রকার বোধবৃত্তি, কাধ্যবুত্তি ও ধারণবৃত্তিতে সমন্বিত থাকে । বৃত্তি সকল 
অতীত হয়, কিন্ত আমিত্ব সদাই বর্তমান। বৃত্তির লয়ে তদন্যয়ী অন্মন্তীবের কিছুই ব্যাথাত হয় ন|। 
অতএব যখন কোন একটা বৃত্তির লয়ে আমিত্বের ব্যভিচার দেখা যায় না, তখন সকলের লয়ে 
আমিত্বের লয় হইবে ন।; অর্থাৎ তখন মামার ব্যক্তবৃত্তিকত। থাকিবে ন।, লীনবৃত্তিক “মামি' থাকিব। 
এইরূপে ভূত-ভবদ্-ভবিষ্যৎ সর্বববৃত্তিতে আমিত্বের অন্বয় দেখ! যায বলিয়া আমিত্লক্ষ্য দ্রব্য 
সর্ধবৃত্তিব্যতিরিক্ত হইল ৷ দ্বিতীয় ষঠীব্যপদেশ বথ।- যে পদার্থে মমত। বা! “আমার এইরূপ প্রত্যয় 
হয়, তাহা! আমি নহি, কারণ সম্বন্ধভাবে সন্বধ্যমান ছুই দ্রব্যের সত্ত। অহাধ্য। তজ্জন্য আমার সহিত 
সম্বন্ধ-জ্ঞানে “আমি' ও “আমার” অর্থাৎ “আমি+-ব্যতিরিক্ত আর এক মমতাস্পদ দ্রবা থাকে। এই 
নিয়ম গ্রয়োগ করিয়া দেখিলে দেখা যার যে দর্শন, শ্রবণ, চিন্তন প্রভৃতি সমস্ত করণশক্তি, যাহাতে 
“আমার শক্তি” এইবপ প্রত্যন্ন হয়, তাহা “আমি"ম্বরূপ নয়। আমার চক্ষু, আমার কর্ণ ইত্যাদি 
সম্বন্ধতাঁব থাঁকাতেই চক্ষুরাদিরা করণ হইতে পারে। অসম্বদ্ধ ভাব “আমার কাধ্যের করণ হইতে 
পারে না; তজ্জন্য করণত্ব হইতেও সম্বন্ধভাব সিদ্ধ হয় এবং সম্বন্ধ-ভাবের জন্য করণ সকল যে “আমি, 
হইতে ব্যতিরিক্ত তাহা সিদ্ধ হইল। আমিত্বের প্রকৃত চেতন মূলই পুরুষ । 

এখানে সংশয় হইতে পারে যে- পধ্যক্কের “পাদ-পৃষ্ঠাদি” এই স্থলে পাঁদপৃষ্ঠাদির সহিত যদিও 
পথ্যন্কের সন্বন্ধতাঁব রহিয়াছে, তথাপি পধ্যস্ক পাঁদ-পৃষ্ঠাদির অতিরিক্ত পদার্থ নহে, পাদ-পৃষ্ঠাদির নাশে 
পধ্যঙ্কেরও নাশ হয়। সেইরূপ সম্বন্ধ থাকিলেও “আমি” করণের অতিরিক্ত ভাব ন! হইতে পারে। 
এই সংশয় নিঃসার; কারণ “খাটের পা ও পৃষ্ঠ” এইরূপ সম্বন্ধ বৈকল্পিক, বাস্তব নহে। যেমন 
আমাঁদের “আমি” এবং “আমার চগ্কু* এইরূপ প্রত্যয় হয়, খাটের সেইরূপ প্রত্যপ় হয় না। খাটের 
যদি আমি খাট” “আমার পা ও পৃষ্ট' এইরূপ প্রত্যয় হইত এবং সেই পা ও পৃষ্ঠের অভাবে যদি 
খাটের আমিত্ব-নাশ হইত, তাহা! হইলে পূর্ব নিয়ম বাধিত হইত। কাল্পনিক উদাহরণের দ্বারা 
প্রমিত নিয়মের অপবাদ হইতে পারে না । এইরূপে বিশুদ্ধ অন্মত্প্রতায় করণ সকলের অতিরিক্ত, 
সুতরাং করণের লব তাহার সন্তাহাঁনি হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল। সর্ব করণের লয়ে আমিতের যাহা! 
থাঁকে তাহাই দ্রষ্টা। 

এতদপেক্ষ! সাঁধনের দিক্ হইতে পুরুষ সিদ্ধ করিয়া বুঝ। সরল ও স্ুনিশ্চয়-কারক। চিত্তের 
স্থৈধ্য হইলে যে-কোন আন্তর বা বাহ্ বোধ অবলগ্বন করিধা! থাক! যায়। তখন লালরূপ অবলম্বন 
করিয়া ধ্যান করিপে কেবলমাত্র জাঁজল্যমান লাঁলরূপ জগতে আছে বলিয় প্রতীতি হইতে থাকে। 
সেইরূপ অন্তরে অন্তরে বিশেষরূপে স্থিরচিত্তের দ্বারা বিচার করিয়! “আমিতব-প্রত্যয়মান্র অবলম্বন 
করিয়৷ সমাহিত হইলে কেবল যে জাজল্যমান "মামিত্-প্রত্যরমাত্র থাকিবে, তাহাই পৌরুষ ( পুরুষ 
নছেন ) প্রত্যয়। বলিতে পার না, তখন কিছুই থাকিবে না; কারণ শৃন্ঠাবলম্বন করিয়া ধ্যান 
প্রবর্ধিত হয় নাই, আমিত্বাবলম্বন করিয়াই করা হইয়াছিল। চিত্ত কথঞ্চিৎ স্থির করিতে শিথিয়! 
এইরূপ ভাবন! করিলে ইহা নিশ্চয় হয়। পৌর প্রত্যয়ের যাহা মূল তাহাই যে পুরুষ ইহা অনেক 
স্থলে দেখান হইয়াছে । 



৩৭৬ অনুলোমপ্রণালী--থুরযার্থ। 

নহে। বৃত্তিরপবোধ ও স্বাত্মবোধ স্বতন্ত্র ভাঁব। শ্থাত্মবোঁধ বা1 নিজেকেই নিজে জান! কখন 
পর-প্রকাশ্ত জান! হইতে পারে না, ব! পর-প্রকাশ্ত ভাব কখনও নিজকে জানা হইতে পাবে না। 
অতএব স্বাত্মবোধ বা! পুরুষ এবং বৃত্তিবোধ ব! বুদ্ধি একরপে প্রতীয়মান বিভিন্ন পদার্থ ( পুরুষ-তত্বের 
বিশেষ বিবর্ণ “পুরুষ বা! আত্ম” প্রকরণে দ্রষ্টব্য )। এইরপে বাহ্ 'ও আন্তর সমন্ত পদার্থ বিশ্লেষ 
করিয়! ছুই চরম পদার্থে উপনীত হওয়া! যায়; এক-__পুরুষ, যাহা আমিত্বের প্রকৃত ত্বরূপ, আর 
এক-_প্রকৃতি বা অনাত্মভাবের চরম স্বরূপ। প্রকৃতি ব! ত্রিগুণ পুনশ্চ বিশ্লেষযোগ্য নহে, এবং 
স্বাত্ববোধও বিশ্লেবযোগ্য নহে, অত এব তাহাদের আর কোন কারণ নাই। যাহার কারণ নাই, 
তাহা অনাদি ও নিত্য বর্তমান পদার্থ। বিশ্লেষপ্রণালীর দ্বাব! এইকপে দ্র নিষ্কারণ নিত্য পদার্থ 
স্বভাবের মূলম্বরূপ বলিয়! সিদ্ধ হইল | 

অন্ুলোম বা! সমবায়প্রণালী (55777519)। 

২১। অতঃপর সমবাবপ্রণা'পীর ছ্বার| অর্থাৎ পূর্কোপপন্ন পুরুব ও প্রকৃতি হইতে কিরপে সমস্ত 
আন্তর ও বাহ্ ভাব উৎপন্ন হয়, তাহা বিগারিত হইতেছে। প্রত্যেক বাক্তিতে বাঁ জীবে প্রকৃতি 
ও পুরুষের সংযুক্ত ভাঁব দেখা যার, কারণ তত্যতীত জীবত্ব হইতে পাঁরে না । পুরুব ও প্রকৃতি 
(ভ্রষ্টা ও দৃহ/ ) 'অনাদি-বিগ্বমান পদার্থ বলিনা সেই »ংঘোগভাঁবও 'অনাদি। পুরুষখ্যাতিপূর্বক 
স্বাত্ববোধভাবে অবস্থান করিলে সংবোগোতৎপন্ন করণাঁদি বিলীন হয। আঁর করণগণ ব্যক্তভাবে 
ক্রিয়াশীল থাঁকিলে ( নর্থাৎ সংযোগাবস্থায় ) পুরুষের বৃত্তিসাবপ্যপ্রতীতি হয়। পুরুষখ্যাতি হইলে 
ংযৌগের অভাব এবং পুরুবের অখ্যাতি অর্থাৎ বৃত্তিসারপ্যরূপ অবথাখ্যাতি থাকিলে সংযোগ ও 

ততক্রিয়৷ দেখা যায় বলিয়! সেই পুরুষের অবথাখ্যাতি বা বিপরীত জ্ঞান ব! অবিষ্ভাই সংযোগের হেতু 
বলিতে হইবে । সংবৌগ যেমন অন।দি, সেইরূপ অবিস্ভাও * অনাদি। সংঘোঁগ অন।দি বলিয়! 
তজ্জনিত জীবভাব ( কন্মাদি উপসর্গের সহিত) অনাদি। “ধনী সকলের অনাদি-সংযৌগ হেতু 
ধন্মমাত্রেরও অনাদিসংযোগ আছে,” মহামুনি পঞ্চশিখাচাধ্য এ বিষনে এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। 
অতএব অনাদি করণ সকলের লয় ও উৎপত্তি কেবল অভিভব ও প্রাদুর্ভাব মাত্র। গৌপবন শ্রুতিতে 
'আছে-_“অবিনষ্টা এব বিলীয়ন্তে অবিনষ্টা এব টউৎপপ্ঠন্তে”। স্থৃতি বথা-ভৃত্বা ভূত্বা গ্রলীগতে” 
ইত্যাদি (গীতা )। - 

»২। ব্যক্তাবস্থার পুরুষ ও প্ররৃতিব্প দ্রই কারণ। এক অবিকারী 1 নিমিত্ত- 
শি পেস্ট পপ পা সপ পাপা পা্সপীপি সপ পাশা শপে ০? পপ পেস পাপা 

* অবিষ্ভা অর্থে অথাজ্ঞান, জ্ঞানাভাঁব নহে। জ্ঞান সকল বৃত্তিম্ববপ, অতএব অবথাঁজান- 
বৃত্তিসমূহের নাম অবিগ্ভা হইল। অন্তঃকরণে যেরূপ অবিগ্য! আছে, সেইরূপ বিস্তা ব। স্বরূপখ্যাতির 
বীজও আছে। বদ্ধাবস্থায় অবিগ্থার প্রাবল্য-হেতু স্বরূপখ্যাতিভাব অতি অক্ফুট। ছুই বৃত্তির 
অন্তরাল অবস্থার স্বরূপস্থিতি হয় ; কিন্ত অবিষ্ঠার প্রাবল্যে বৃত্তি সকল এত দ্রুত: উঠতে থাকে যে 
৯০ অপকষ্যবৎ হয়।. . নিরোধবলে বৃতান্তরালকে প্রবল বা বর্ধিত করিলে অবিষ্া মন্দীভূতা হইয়া 

ল্য হয়। 
1 পুরুষার্থের দ্বারাই পুরুষ ব্যক্কাবস্থার নিমিত্তকারণ হয়। পুক্ুষার্থ কি, তাহ! উত্তমরূপে 

বুঝ! মাবন্তক। সাংখ্যমতে-_“পুরুনাধিষ্টিত৷ প্রকৃতিঃ প্রবর্ততে”। সেই পুক্ুযািষ্ঠান হইতে যে 
প্রকৃতি প্রেরণ! ( উপরৃষ্ট হওয়ারূপ ব্যক্ততা; অন্ত কোন প্রেরণ! নহে) পাইয়! প্রবর্তিত হয় 
তাহাই পুকুষার্থ। পুরঘার্থ দুইপ্রকার তোগ ও অপবর্গ, & উভয়ের ভোক্ত। পু্ুষ। 



সাংখ্যতসীলোকঃ। ৩থণ 

কারণ, আর এক বিকারী উপাঁদানকারণ। এই বিরুদ্ধ কারণহ্য় থাকাতে ব্যক্তভাবে ত্রবিধ্য দেখা 
যায়, যথা পুরুষের প্রতিন্নপ স্বপ্রকাশবৎ তাঁব, অব্যক্তের মত আঁবরিত ভাব এবং উভয়সধণরী ক্রিয়া” 

“পুরুষোহন্ত্ি ভৌভ্ভাঁবাৎ কৈবল্যার্থং প্রনুতেশ্চ।” পুরুষসিদ্ধির এই ছুই হেতু বিচার করিলে এ 
বিষয় স্পষ্ট হইবে । আমি চিত্তেন্িয লীন করিলে কেবল আমি” হই । সেই চিত্তাদিলয়ের শেষ ফল 
“আমার কৈবল্য, সে ফল চিত্তাদিতে অর্শায় না, কারণ তাহার! লীন হয়। তাহা “কেবল আমিত্বে” 
যাইয়। পর্যবসিত হয়। অতএব “সহি তৎফলম্ত ভোক্ত1” ( যোগভাঁধ্য )। পুরুষকে মোক্ষফলের 
তোক্তা স্বীকার ন| করিলে কে তাহার ভোক্তা হইবে? বুদধ্যার্দিরা হইতে পারে না, কারণ তাহারা 
লীন হয়। বৃদ্ধির লয়ই যখন মোক্ষ, তখন নিজেদেন লমের মুলহেতু বুদ্ধযাদিরা হইতে পারে না। 
স্থতরাং কৈবল্যের জন্য প্রবৃত্তির ( এবং সেই কারণে ভোগের জন্য প্রতৃত্তির ) মূলহেতু পুরুষার্থ। 
পুরুষকে ভোক্তা! (বিজ্ঞাতা ) ন| বলিলে কাহাঁর মোক্ষ,__তাহারও কিছু ব্যবস্থা! থাকে না । মুক্তির 
সাঁধনাঁদি সব বৃথা! হয়। তজ্জন্ত বন্ধাবস্থায় পুরুষকে স্থৃথ দুঃখের ভোক্তা এবং কৈবল্যাবস্থায় শাশখতী 
শাস্তির ভোক্তা শ্বীকার না করিলে দা্শনিক দৃষ্টিতে বাতুলতা হয়। এই ভোত্তৃত্বের জন্যও পুরুষের 
বহুত্ব হ্বীকাধ্য। অর্থাৎ যখন বুগপৎ কেহ বদ্ধ কেহ মুক্ত ইত্যাদি বিরুদ্ধ ভাঁব দেখা যায়, তখন 
তাহাদের বিজ্ঞাত৷ পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন ইহা লাঁগবতঃ স্বীকাধ্য। একই বিজ্ঞাতা (ভোক্তা ) একই 
ক্ষণে “আমি বন্ধ” ও “আমি যুক্ত এরূপ বিজ্ঞাত হইতেছেন ইহা কল্পনীয নহে। আর খন রাম ও 
শ্যাম যুক্ত হইবে, তখন রাম ও শ্তামের এইরূপ বোঁধ হইবে না যে, আমরা এক হইয়া গেলাম 
কারণ রাম, শ্তামাদি সমস্ত দ্বৈত পদার্থকে ভুলিযা কেবল নিজেকে দেখিলে তবে মুক্ত হইবে, 
এবং শ্তামও তদ্রাপ করিলে মুক্ত হইবে । যখন তাহাদের “এক হইয়! যাওয়া” বোধ হওয়া অসম্ভব, 
তখন তাহার! যে এক হইবে এবপ বলিবার বিন্দুমাত্রও প্রমাণ নাই। বিজ্ঞাতাগণ বহু দেখ! যায় 
তাহাদের এক বলার কোন প্রমাণ নাই । অবগত, পরমার্থ সিদ্ধিতে কোন মুক্ত পুরুষ অন্য বহু মুক্ত 
পুরুষের সত! উপলব্ধি করিবে ন! বটে, কারণ সাংখ্যমতে সেই অবস্থা কেবল শুদ্ধ, বুদ্ধ, চিন্সাত্র, বাঁক্য- 
মনের অতীত । তবে ব্যবহার দৃষ্টিতে যে বহুত্বের বিশেষ কারণ আছে এবং বহু না বলিলে যে বিশেষ 
দোষ হয়, তাহ! সাংত ৪৬ প্রকরণে প্রদশিত হইয়াছে । কেহ বলিবেন শ্রুতিই প্রমাণ। কিন্ত 
শ্রুতি কখনও অপ্রমেয় বিষয় উপদেশ করেন না, আর শ্রত্যর্থ যে সাংখ্যপক্ষেও সুসঙ্গত, তাহা! 
সাংত 8৭ দ্রষ্টব্য। অনেকে “বহু অনার্দি সত্তা! অসম্ভব, বলিয়৷ বিবেচন! করেন, কিন্তু কেন অসম্ভব» 
তাহার কোন যুক্তি দেখাইতে পারেন না। কেহ কেহ দৃষ্টান্ত দেন যে, “এক স্ু্য যেমন বহু জলে 
প্রতিবিষ্বিত হয়, এক পুকষও তন্দরপ | ইহা দৃষ্টান্তমাত্র, সুতরাং প্রমাণ নহে। হুধ্যের দৃষ্টান্ত 
সাংখ্যেরাও বহুত্ব-বিষয়ে দেন। তীহাঁবা বলেন, যেমন নূর্ধ্যমগ্ডল বহুরশ্মি, অথচ একরপে প্রতীরমান, 
পুরুষগণও তন্রপ। স্ুধ্য একলপে গ্রতীত হলেও বস্ততঃ বনু বিদ্বের সমাবেশমাত্র। প্রতোক 
স্থান হইতে সেই শুক এক বিষ্ব দেখা যান। "হার প্রত্যেক স্থান হইতে এক একটা দর্পণ দিয়! যদি 
এক স্থানে সমস্ত সু্ধাপ্রতিবিস্বকে উপযুর্টপরি ফেলা যায়, তাহ৷ হইলে তথায় এক হু্য ( ভৃশদীস্তিরূপ) 
হইবে । অতএব হুর্যাকে একত্র সমাবিষ্ট বহু বহু একবপ বিশ্বসমষ্টি বল! যাইতে পারে ; পুরুষ 
তন্রপ। অনেকের-পক্ষে দন্ত বাতীত বুঝিবার "৮াঁর উপায় নাই বটে, কিন্তু বাহারা সুম্ষ্র্ূপে তত্ব 
অবগত হইতে শন তাদশ পাঠক 'ণেব প্রতি হন্তুরোধ তাহারা থেন এই প্রকার সুঙ্ষম বিষয়ে বাহু 
দুষ্টাঙ্গকে প্রণাণন্ব্প ন' ানি। ০ তাচ হ্যা করা! শক্ষাৎভীবে উপগন্ধি করিতে চেষ্টা করেন। 
আরও এক শিস” ভ্রুণ 7। সমাগবরশতোর পক্ষে চর্থাৎ শোক্ষ বনের পক্ষে পুক্ষের বহুত্ববাদ বা 
একত্ববাদ ইহার মধ্যে যে কোন বারই তুণ্য উপযোগী । উহার কোনটীতে মোক্ষের কোন ক্ষতি হয় 
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শীল ভাব (সাঁংত, ১৩ প্রং দ্রষ্টব্য )। এক্ষণে প্রাথমিক ব্যক্তি কি হইবে, তাহা! দেখা বাতিক । অব্যক্ত 
অনাত্মভাব, স্বপ্রকাশ চৈতন্যের সহিত যুক্ত হইলে অবশ্য প্রকাশিত বা! ব্যক্ত হইবে। অনাত্মভাঁব 
ব্যক্ত হওয়া অর্থে তাহার বৌধ হওয়া অর্থাৎ চেতনাবৎ হওয়া, অন্মচ্চমৈতষ্ত সেই বোধের অবিকারী 
হেতু, সুতরাং অনাআ্ববোধ তাহাতে আরোপিত হয় মাত্র। ইহাতে “আমি ( বোদ্ধা-কর্তভীআদিযুক্ত ) 
এইরূপ ভাব অর্থাৎ বুদ্ধি হয়। কার্য কারণের লিঙ্গ, অতএব বুদ্ধিতেও স্বকীয় হেতু-উপাদান উভয়ের লিঙ্গ 
থাকিবে, তন্মধ্যে--পৌরুষ টৈতন্তরূপ হেতু থে জ্ঞাতা তাহার গ্রহীতৃ-রূপ লিঙ্গ তাহাতে পাওয়া যায় 
এবং বাহাবোধ' বা “অনাক্মের বুন্ধভাব' রূপ অবান্তের লিঙ্গও তাহাতে পাওয়া যায়। আদিম 
লিঙ্গ বলিয়া বুদ্ধির নাম লিঙ্গ বা লিঙ্গমাত্র। আর বোধ এবং সত। অবিনাত্ভূত বা অবিবেক্তব্য 
বলিয়া! তাহার নাম সত্তীমাত্র আত্ম! বা সন্ত। অনাত্মবোধের আত্মবোধে আরে।পের নাম উপচার। 
চৈতগ্চের দিক্ হইতে ইহা! বুঝাইলে ইহাকে চিচ্ছায়া বা চিদ্রাভাস বলে ।* বাহাবোধ স্বগ্রকাশ আমিত্বে 
যাইয়া! শেষ হয়। কিন্তু শেষ আমিত্ব স্বাত্মবোধস্বরূপ, সুতরাং তখন অনাত্মবোধের লয় হয় তজ্জন্ত 
অনাত্মবোধ চঞ্চল বা পরিণামী। অর্থাৎ অনাত্মবোধ বৃত্তিত্বরূপে বা পরিচ্ছিন্নভাবে উঠে । 1 স্বাত্ম- 
চৈতন্ের স্যায় তাহ! অপরিণানী প্রকাশ নহে। এই পরিণাম ব ক্রিয়াভাব হইতে আমিত্বের উপর 

না, কারণ মোক্ষসাঁধনে কেবল নিজেকে “চিন্ীত্র শুদ্ধ অনন্ত' বলিয়া জানিতে হয়, পর বা সমস্ত 
অনাত্মের জ্ঞান ছাড়িতে হইবে। উভয় মতেই প্রত্যেক জীব “চিন্মাত্র শুদ্ধ অনন্ত, স্থৃতরাং 
মোক্ষবিষয়ে কোন ব্যাখাত হয় না। কিন্তু জগৎ-তত্ত বুঝিবার জন্য পুরুষবহুত্ববাদ সমধিক ন্টায্য। 

* এ বিষয়ের বাহা উদাহরণ ন! থাকাতে উক্ত দৃষ্টান্তের ( উদাহরণ নহে ) দ্বারা বুঝান হয়; 
যিনি উপলব্ধি করিতে চান, তাহাকে নিজের ভিতর দেখ উচিত। মনে কর, আমি সমস্ত বাহজ্ঞান- 
বৃত্তি রোধ করিলাম। বুতিরোধ হইলে অন্মৎস্বরূপের নাশ হয় না, কারণ কোনও দ্রব্য নিজেই নিজের 
নাশক হইতে পারে ন!। তজ্জন্য তখন আমি কর্তৃত্াদিশৃন্ট হই । এই ভাবের ধারণ| করিতে করিতে 
তবে উপলব্ধি হয়। বিপরীত আর এক প্রকারের দৃষ্টান্তের দ্বারাও ইহা বুঝান যায়, যথা 
জবাস্ফটিক ব! “সরসীব তটদ্রমা ৷ এই দৃষ্টান্তের ভেদ লইয়৷ কেহ কেহ অনর্থক গোল করেন। 
তাহাদের উপমারপ দৃষ্টাস্তের ও উদাহরণের ভেদ বুঝা উচিত। 

1+ ইহাই বৃত্তির সঙ্কোচ-বিকাশিত্বের মূল কারণ। বাহ্ জগৎও মূলতঃ অন্তঃকরণাঁত্বক বলিয়া 
সমস্ত বাহ্ক্রিয়াও সঙ্কোচ-বিকাশী বা চ815801/৩। শব্দ-তাপাদি সমস্তই এরূপ 7019801%5 
ক্রিয়াঝক। কিঞ্চ সমস্ত বান্ত ক্রি ৰা গতিকে 7413801৮৩ প্রমাণ করা যা । একতান ক্রিয়া নাই 
ও থাক! অসম্ভব। এক বন্দুকের গুলি যাহার গতি একতান বলিয়া বোধ হয়, তাহাও বাস্তবিক 
একতান নহে, তাহ! পশ্চাৎস্থ ৬৪০৩) বা শুন্ঠ'কে অভিভব করিতে করিতে যাইতেছে । 
ক্রিয়ার পর যে সর্বত্র প্রতিক্রিপ্না বা ২5৪০০ দেখ! যায়, তাহারও মূলকারণ ইছাই। আমরা 
যাহাকে একতান ক্রিয়া! বলি তাহাতে সঙ্কোচ ভাব অলক্ষ্য মাত্র। পনিতাদা ত্ঙ্গতৃতানি ভবন্তি 
ন তবস্তি চ। কালেনালক্ষ্যবেগেন সৃঙ্গত্বাততশ্ন দৃশ্ততে ॥” অর্থাৎ সর্বদাই বস্তুর অঙ্গভৃত 
পরিণাঁমক্রম সকল কালের শ্থাঁরা অর্থাৎ কালেতে, অলক্ষাবেগে একবার উৎপন্ন হইতেছে ও একবার 
লয় হইতেছে, হুঙ্গত্বহেতু তাহা লক্ষ্য হয় ন!। ক্রিয়াত্মক শব্দাদির! এইরূপে একবার হইতেছে ও 
একবার নিবিতেছে ৰ! ক্ষণস্থায়ী ক্রিয়ার ধারাম্বূপ | 

এতদিনে বৈজ্ঞানিকেরাও এই তত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহাকে 09918100১৩0 বলা 
হয়। 24১ 19921) ০0100130101) ০01 085 00817001713 0026 11615 10 806101) 19 
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নান। ভাবের উপচার হইতে থাকে। অর্থাৎ আমি ক-এর বোদ্ধা ছিলাম, খ-এর বোদ্ধ! হইলাম”, 
অর্থাৎ পূর্বের একরূপ ছিলাম, পরে আর একরপ হইলাম, এইরূপ অভিমান হয়। এই অভিমান- 
ভাবের নাম অহংকার । ইহার দ্বারা প্রতিনিয়ত “আমি এরূপ ওরূপ' ইত্যাদি অনাজ্মুতাবের, 
সহিত সম্বন্ধের প্রতীতি হয়। বোধবৃত্তি উনের পর লীন ব! অভিভূত হয়। অভিভব অর্থে অভাব 
নহে, তাহার সুক্ষ অরক্ষ্যতাবে থাকা, কারণ ভাবপদার্থের অভাব হইতে পারে ন|। প্রত্যেক 
বোধবৃত্তি “অবুদ্ধকে বুদ্ধ করা”-রূপ উদ্রেক ব৷ ক্রিগ্না-সাধ্য | ক্রিয়ার নাশ হয় না, তবে যখন জাড্য 
অপেক্ষারুত প্রবল হয়, তখন সেই প্রবল জড়তাকে অতিক্রম করিতে না পারিয়৷ শ্বকীয় 
উদাচার ভাব হারায়, অর্থাৎ অনক্ষ্যভাবে থাকে, নষ্ট হয় না*। বোধবৃত্তি আমিত্বের উপর 
ছাঁপস্বরূপ ; অতএব অভিভূত হুইয়। তাহা সেইরূপ আমিত্ব-সংলগ্রভাবে হুক্ষরূপে থাকে। 
বোধের পূর্ধ্বে জড়তার বা আবরণের অপগমরূপ যেমন এক ক্রিয়া হয়, বোধবৃত্তির পরেও তাহার 
জড়তাকর্তৃক অভিভবরূপ এক ক্রিয়া হয়। অতএব আমিত্বে যে ক্রিয়া ব৷ পরিণামভাব পাওয়া 
যায়, তাহা ছুইপ্রকার ; এক অপ্রকাশিতকে প্রকাশ করা, আর এক প্রকাশিতকে অপ্রকাশ করা । 
বোঁধ ও ক্রিয়ার সহিত তমোগুণপ্রজাত জড়তা! বা আবরণভাবও আমিত্বের সহিত সংলগ্ন থাঁকিবে। 
তাহ৷ উত্রিক্ত হইয়! প্রকাশিত হয় ও তাহাতে প্রকাশিত ভাঁব অভিভূত হয়। তাহ! অনাত্মভাবের 
স্থিতিহেতু নোঙ্গরম্বরূপ। তাহাই আমিত্বসংলঙ্ন স্থিতিশীলভাব, অনাত্মে আত্মখ্যাতি তাহাতেই প্রতি- 
ঠিত। এই আমিত্বলগ্ন স্থিতিশীল ভাবের নাম হায় ব1 মন বা তৃতীয় অস্তঃকরণ। এইকপে 
আত্মা ও অব্যক্তের সংযৌগে বুদ্ধি, অহংকার ও মন উৎপন্ন হয়। ইহারা সব সংহত অর্থাৎ ছুই 

ংহত পদার্থের সংযোগ-জাত। ইহারাই পরিণামক্রমে অন্ত সমস্ত করণরূপে উৎপন্ন হয়। বুদ্ধি, 
অহং ও মনকে দ্রব্য, ক্রিয়া! ও শক্তি-ভাবে দেখিতে গেলে, মন ( উন্মুখ ) শক্তিম্বূপ, যেহেতু তাহা 
ক্রিয়ার পূর্বব ও পর অবস্থা ; অহং গ্রহণক্রিয়ান্বরূপ, এবং বুদ্ধি দ্রব্যস্বরূপ, কারণ আমিত্ব সর্বাপেক্ষা 
সৎবাস্থির। তাহাকে পুরুষের দ্রব্য বলা হয় (“দ্রব্যমাত্রমভূৎ সঙ্ধং পুরুষন্তেতি নিশ্চয়” ) যেহেতু 
আমিত্ব স্বাতচৈতন্তের প্রতিচ্ছায়াম্বরপ । 
এক্ষণে এ তিন মূল করণ হইতে, কিরূপে অপর করণ হয়, দেখা যাঁউক। অন্তঃকরণত্রয় 

ত্রিগুণাতবুক বলিয়! গুণত্রয়ের স্তাঁয় তাহারা পরম্পর সদ! মিলিত এবং পরম্পরের সহায় । অন্য ঢুইয়ের 
সহায়তা ব্যতীত কাহারও কাধ্য হয় না। মুল কারণঘয় সংযুক্ত বলিয়৷ তাহাদের প্রতিবিত্বস্বরূপ 
কাধ্য সকলও মিলিত হইয়া ক্রিয়া করে। এইজন্য প্রত্যেক করণেই গুণত্রয় পাওয়! যাইবে। কিন্ত 
সর্বত্র ত্রিগুণ থাঁকিলেও কোন একটা গুণের আধিক্যানুসারে সান্তিক, রাজস ও তামন আখ্য। হয়। 
( সাংত, 8 ১২ দ্রষ্টব্য )। 

২৩। এক্ষণে অন্তঃকরণত্রয় হইতে বাহেন্দিয়গণ কিরূপে হয় দেখা যাউক। অস্তঃকরণ উপাদান 
হইলেও বিষয়ের মূলীভূত যে বাহক্রিয়া, তাহা তাহাদের নিমিত্তকারণ। বাহক্রিয়ার সহায়তায় 
জ্ঞেয়, কাধ্য ও ধাধ্য বিষয়, সুতরাং জ্ঞানেন্দিয়, কর্শেন্ছিয় ও প্রাণ, উৎপন্ন হয়। অন্তঃকরণের মনরূপ 
জড়ত| বাহক্রিয়ার দ্বারা উদ্রিক্ত হয়। আত্মলগ্ন জড়তার উদ্রেক ব! অভিমান “আমিস্বে'ই শেষ 
বা পর্ধ্যবলিত বা অধ্যবসিত হয়, তাহাই বোধবৃত্তি। প্রতিনিয়তই অন্তঃকরণ বাহ্ক্রিয়ার ঘ্বার। উদ্রিক্ত 
হইতেছে । সেই বাহ ও আস্তর ক্রিয়ার যাহা সন্ধিস্থল তাহাই বাহকরণ; অতএব তাহারা বান 

* যেমন একটা রঙ্ছু টুই বিপরীত সমশক্তির স্বারা আকুষ্ট হইলে কোন ব্যক্ত ক্রিয়া দেখ! যাঁর 
না, তদ্রপ। অব্যক্তাবস্থা যে অভাব নহে, কিন্ত এরূপ হুঙ্ম অনুমেয় ক্রিয়া-শক্তি-স্বরূপ, তাহাঁরও 
ইহা দৃষ্ান্ত। 



৬৮০ সমবায়প্রণালী-_-কর্ণ“বাগাদির উদ্তব। 

ক্রিয়ার গ্রাহকম্বরপ অন্তঃকরণ-পরিণাম হইল। গ্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি অন্তঃকরণের তিন মূল বৃত্তি 
আছে। তজ্জন্য অস্তঃকরণত্রয় বা অন্মিতার বাহাকরণ-পরিণামও ক্রিবিধ হয়, যথা প্রখ্যাপ্রধান বা 
জ্ঞানেন্দ্রিয়, প্রবৃত্তিপ্রধান বা কর্থেট এ এবং স্থিউ-প্রধান ব। প্রাণ। স্থিতিপ্রধান অন্মিতা বাহা- 
ক্রিয়াকে ধারণ করে, অর্থাৎ নি:জ তদন্থুরূপে ক্রিয়াৰ তী হইয়া পরিণত হয়। তাহাই ম্বরূপতঃ দেহ 
বা! ধা্যবিষয় বা করণাঁধিষ্ঠান। “আমি শরীর, এইরূপ অভিমানই স্থিতিপ্রধান এবং তাহাই দেহ- 
ধারণের মূল। প্রবৃত্তিগ্রধান,অন্মিতা সেই ধৃত ক্রিয়াকে উত্তস্তিত করে, তাহাই কাধ্যবিষয় এবং 
সেই ক্রিয়াপ্রধান অস্মিতার অনুগত যে ধৃতভাব, তাহাই কর্মেক্দ্রিয়। আর গ্রখ্যাপ্রধান 
অশ্মিতা৷ যে ( বাহ্োদ্রেকবশতঃ ) ধৃত ক্রিয়াকে প্রকাশ করে, তাহাই জ্ঞেয় বিষয় এবং তরদনুগত 
ধৃত ভাবই জ্ঞানেক্স্িয়। অঙগত্রয়যুক্ত অন্তঃকরণের ছুই বিরুদ্ধ অঙ্গ আছে (প্রকাশ ও আবরণ- 
রূপ)। আর এক অঙ্গ তাহাদের মধ্যস্থভৃত ব| মিলনহেতু। অন্তঃকরণের যখন পরিণাম হয়, 
তখন তাহার তিন অঙ্গের অনুরূপ তিন পরিণাম হইবে, আর সেই তিন পরিণামের ছুই অন্তরালে 
আগ্ভ-মধ্য ও মধ্য-অস্ত্যের সম্বন্ধভৃত ছুই পরিণাঁম হইবে। ছুই বিকদ্ধ ভাব হইতে যেমন তিন, সেইরূপ 
তিন হইতে পঞ্চ । এই হেতু অন্তঃকরণের বাহ্করণবূপ পঞ্চ পরিণামনিষ্ঠ। হর । বাহাকরণ জিবিধ, 
অতএব সর্ধশ্ুদ্ধ পঞ্চদশবিধ করণব্যক্তি হয়। শব্াখ্য-ক্রিযা-সম্পৃক্ত অস্মিতার যে পরিণামনিষ্ঠ 
হয়, তাহার নাম কর্প। এইবপ অপরাপর প্রকা গ্ধর্্মমূলক তান্মাত্রিক ক্রিয়ার সহিত সম্প্ক্ত 
অন্মিতাঁর যে অপর চারি পরিণামনিষ্ হয়, তাঁহারাই ত্বগাদি অপর চারি জ্ঞানেন্রিয়। জ্ঞানের 
সকল প্রথ্যাবৃত্তির অনুগত ব৷ প্রকাশপ্রধান। প্রাগুক্ত ধৃতক্রিম/ যে অন্মিতা-পরিণামের দ্বারা 
দ্বাত্ীকৃত হইয়া উত্তস্তিত হওত ধ্বনি উৎপাদন করে, সেই পরিণাম-নিষ্ঠাৰ নাম বাশিক্ত্রিয়। 
অপরাপর কর্শেন্দিয়েরাও এইরূপ। বক্মেন্দ্রিয় ক্রিযাঁপ্রধান, তাহাতে বোধ অপ্রধান। সেই 
বোধ ( উপস্লেষাদি ) ধূতক্রিরার বিষয়কে বা কর্মশক্তির বিষয়কে প্রতিনিয়ত অনুভবের গোচর 
করে। তাহাতে অন্মিতা-পরিণাম-প্রবাহ অন্তর হইতে বাহো আইসে। 

বাহক্রিয়ার মধ্যে যাহা বোধোৎপাদ্ক, তাহার সহিত সম্পক্ত হইয়া অশ্মিতা যে প্রতিনিয়ত 
তাদৃশী ক্রিয়াবতী হইতে থাকে, তাহাই বোধের অধিষ্ঠানধারক প্রাণনশক্তি। তন্মধ্যে যাহা 
বাহোস্তব বৌধের অধিষ্ঠানকে ধারণ করে তাহ প্রাণ, ও যাহা ধাতুগত বোঁধাধিষ্ঠান ধারণ করে 
তাহ! উদান। যাহা স্বতঃ কাধ্যের হেতুভৃত সেই শরীরাংশকে বন্ত্রিত করিয়া ধারণ করে তাদৃশ 
অতিমানই ব্যান। অপান ও সমান সেইরূপ যথাক্রমে মলাপনয়নকারী ও সমনয়নকারী শরীরাংশের 
যন্ত্রীকরণের হেতুভূত যথাযোগ্য সংস্কারযুক্ত অস্মিতার পরিণাম । এই পঞ্চপ্রাণ পুনরায় জ্ঞানেন্রিয়, 
কর্মে্ত্রিয় ও অন্তঃকরণ শক্তির অধিষ্ঠানে তাহাদের যন্তরনিম্মাণে সহায়তা করে। 

এইরপে বাহাক্রিরা-সম্পকে পরিণত হইয়া অশ্মিতা বাহকরণ-ব্বরূপ হয়। 

২৪| অতঃপর অস্মিতা হইতে চিত্ত নামক আত্যন্তর করণ কিরূপে হয়, দেখা যাউক | বাঁহা- 
করণের কোন ব্যাপার বা! বিষয় হইলে তাহা বুদ্ধ হয়, কারণ বোধ সর্বকরণেই অল্লাধিক পরিমাণে 
আছে। সেই বুদ্ধভার্ব অস্তঃকরণের হৃতিবৃত্তির ঘারা বিধৃত হইবে, কারণ ধারণ করাই স্থিতিবৃত্তির 
কাধ্য। সেই সর্বধারক 4 করণের ও বিষয়ের ধারক) স্থিতিবৃত্তির বা তামস অন্মিতার (মনের ) 
বাহ্ার্পিত বিষয্-ধারণরূপ যে পরিণাম ত্য়, তাহাই টেত্তিক ধৃতিবৃত্তি। পূর্ববধৃত ভাবের অন্ভুতৰ- 
সহযোগে বাহ্ভাব ( গৃহ্মাণ বা গ্রহীব্যমাণ )- -নিশ্চয়কারিকা অন্মিতাপরিণামের নাম পঞ্চবিধ জ্ঞান-বৃত্তি। 
পূ্বান্থভবযোগে প্রকাশ্ঠ-কাধ্যাদি বিষয়ের সহিত আত্মসন্বদ্ধকারিণী অশ্মিতা, যাহাতে শক্তি সক্রিয় 
হয়, তাহাই পঞ্চবিধ চেষ্টাবৃত্তি। ইহাও পুর্ববধূত ( যেমন সঙ্কল্পে ও কল্পনায় ) এবং জনিম্তমাণ ( যেমন 
কৃতি-চেষ্টায় ) এই উভরবিধ-বিষর-ব্যবহাঁরকারী। গৃহমাণ, গৃহীত ও গ্রহীব্যমাণ এবং অগৃহ্মাণ, 
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এইপ্রকারে বিষয় ব্রিবিধ বলিয়! চিত্তের ক্রিয়া! বা ব্যবসায় মূলতঃ ব্রিবিধ ; যথা, সন্থাবসায় বা বর্তমান- 
বিষয়ক, অমুব্যবসায় বা অতীতানাগতবিষয়ক এবং অপরিনষটব্যবসায়। প্রথম- গ্রহণ; দ্বিতীর- 
চিন্তন ; তৃতীয়-ধারণ। | 

২৫। প্রমাণাদি বৃত্তি সকলের বিষয় ব্রিবিধ ; যথা, বৌধা, প্রবর্তনীর ও ধাধ্য। সেই বিষয়- 
ব্যাপার-কালে চিন্তে যে গুণের প্রাহুর্তাৰ হয়, তন্ঠাবাবস্থিত চিত্তই অবস্থা-ত্তি বা গুণযৃততি। ক্রিয়া ও 
জড়তার অল্পত। এবং প্রকাশের আধিকা সান্তিকতার লক্ষণ । অতএব যে বিষর-ব্যাপার স্বপ্পক্রিয়। ব 
সবল্লায়াস-সাধ্য অথচ খুব ক্ফুট, তাহাই সাত্বিক হইবে। এইরূপ বিষয়-ব্যাপার হইলেই সুখ হয়। 
অনুকূল বেদনার তাহাই অর্থ। সেইরূপ রাজস বা ক্রিঘাবহুল বিষয্-ব্যাপারে চিত্ত অবস্থিত হইলে 
ছঃখ বা প্রতিকূল বেদন! হয়। আর যে বিষয়'ব্যাপার অনায়াস-সাধ্য কিন্ত যাহাতে বোধ অন্ফুট, 
তাহা স্ুখ-ছুঃখ-বিবেক-শূন্য মোহীবস্থা। এক্ষণে উদাহরণ দিরা ইহ! দেখা যাউক। মনে কর, 
তোমার পৃষ্ঠে কেহ হাত বুলাইতেছে। প্রথমতঃ তাহাতে বেশ স্ুখবোধ হইতে লাগিল; কিন্তু তাহ! 
যদি অনেকক্ষণ ধরিয়! একভাবে করা হয়, তখন যন্ত্রণ। হইতে থাকে । অর্থাৎ প্রথমতঃ বোধ-ব্যাপারে 
( শেষের তুলনায় ) ক্রিয়া যখন অল্প ছিল, তখনকার ক্ফুট-বোধ স্ুখমরর ছিল। সেই ক্রিয়ার বৃদ্ধিতে 
অর্থাৎ বোধ-ব্যাপার যখন বহুল-ক্রিয়! যুক্ত হইল, তথন ছুঃখময় বেদন। হইতে লাগিল। পরে আরও 
হাত বুলাইতে থাকিলে যন্ত্রণা অত্যধিক হইয়া! শেষে নিঃসাড় হইয়৷ আর যন্ত্রণা অন্ুভবেরও শক্তি 
থাকিবে না। তখন সেই বোধ ব্যাপারে গ্রহণক্রিয়াধিক্য হইবে ও তজ্জনিত সুখ বা দুঃখের অন্ুতব 
থাকিবে না! ( এজন্য অতিপীড়ার শেষে আর ছুঃখ বোধ থাকে না)। সেই ক্রিযাধিকা-শল্ট ও ক্ফুটতা- 
শৃ্ঠ ( সুখ-ছুঃখের তুলনায় ) বোধাবস্থার নাম মোহ। এইজন্য বলা হয়, সত্ব হইতে সুখ, রজঃ 
হইতে দুঃখ এবং তমঃ হইতে মোহ। সাধারণ বিষয়-ব্যাপারে (সাধারণ বিষয়-গ্রহণে), সুখ, দুঃখ 
ও মোহ অক্ফুটভাবে থাকে ( যেমন সাধারণ খাঁওয়। শোয়া ইত্যাদিতে )। যখন অসাধারণ অর্থসিদ্ধি 
ঝ মিষ্টান্নাদি সংযোগ হয়, তখনই আমর! সুখ হইল বলি। সেইরপ স্বার্থের সম্ক্ ব্যাঘাত বা 
শরীরের ব্বতাঁবতঃ ( অল্লোদ্রেক-সাধ্য ) যে অনুভব আছে, তাহার রোগোখ অতাদ্রেকজনিত পীড়া- 
প্রাপ্তিতে আমর! ছুঃখ হইল বলি। এবং অতিদুঃখের শঙ্কাজাত তয়ে অথব! গুরুতম-শারীর-গীড়া় 
বোৌধ-চেষ্টা লোপ হইলে আমরা মোহ হইয়াছে বলি। সুখাদিরা বোধেরই এক একপ্রকার অবস্থা 
বলিয়! তাহাদের নাম বোৌধগত অবস্থাবৃত্তি। নখ ইষ্ট বলিয়া তদমুস্থৃতিপূর্ববক তল্লাতে চেষ্টা করি; 
সেই রূপ ছুঃখ অনিষ্ট বলিয়া তদ্ধিরুদ্ধে চেষ্টা করি; আর মুগ্ধ হইয়া অস্বাধীনভাবে চেষ্টা করি। এই 
ত্রিবিধ চেষ্টাবস্থার নাম রাগ, ঘ্বেষ ও আঁভনিবেশ। এতঘ্যতীত আর একপ্রকারের চিত্ীবন্থা 
হয়; তাহাদের নাম জাগ্রত, শ্বপ্ন ও নিদ্রা। জাগ্রৎকালে প্রতিনিয়ত চিত্তেতে বাহৃকরণজন্য 
বোধবৃত্তি হইতেছে। যদ্দিচ আমাদের অঙ্গ সকল ধুগ্ব এবং তাহাদের এক একটাতে পধ্যায়ক্রমে 
ব্যাপার হয়, কিন্ত চিত্তে নিয়তই ব্যাপার চলিয়াছে। গুণের অভিভীব্যাভিভাবক-্বভীবে এই গ্রহণ- 

ব্যাপারেরও অভিভব হয় ; তখন ইন্রিয়াতিমুখ অবধানবৃত্তি (যাহা গ্রহণের মূল ) অভিভূত হয়] যাঁয়। 
ইহা! হইয়া কেবল চিন্তন-ব্যাপার থাকিলে তাহাকে স্বপ্লীবস্থা1! বলে। পরে চিন্তন-ক্রিয়াও সমস্ত 
রুদ্ধ হইলে তাহাকে নিজ্রোীবশ্থা! বলে। জাগ্রদবস্থায় সমস্ত করণাধিষ্ঠানই অজড় থাকিয়া চেষ্টা 
করে। স্বপ্নীবস্থায় জ্ঞানেত্দ্রিয় এবং কতক পরিমাণে কন্প্দিয়ও জড় হয় এবং অবধানবৃত্তির অতিরিক্ত 
যে সকল চিত্তাধিষ্ঠান, তাহারা সক্রিয় থাকে। স্থুযুপ্তিকালে তাহারাও জড়তা পায়। সেই 
জাঁড়্যাবলক্বী বৃত্তির নামই নিদ্রা । নিদ্রাকালেও একপ্রকার অস্ফুট বোধ থাকে, যাহাতে পরে “আমি 
নিপ্রিত ছিলাম' এইরপ স্থৃতি হয় ; কারণ অন্ুভব ব্যতীত স্থৃতি সম্ভব নহে। জ্ঞানেক্জিয়াদির চ্যায় 
প্রাণের ওয়প দীর্ঘকালব্যাপী নিদ্রা নাই ; যাহা আছে, তাহা তামসত্ববিধায় আমাদের গোচর হয় ন। 



৬৮৪ সমবাযগ্রণালী--লিঙ্গশরীর। 

এক নাসায় এককালে শ্বাসবাযু প্রবাহিত হয় দেখিয়া জান] যায় যে, শরীরের বাম ও দক্ষিণ অন্ত 
ধ্যায়ক্রমে কাধ্য করে। সেইজন্য সমানান্ির অধিষ্ঠানভূত অংশ সকল কতক্ষণ কাধ্য করে ও 
কতকক্ষণ স্থির বা ভড় থাকে । হৃংপিগু ও শ্বাসযস্ত্রের সেই ভড়তা অল্পকালস্থাগী, অর্থাৎ কতক- 
কালের ভন্ত ক্রিয়া ও পরে ক্ষণিক জড়তা--প্রতিনিয়ত পধ্যারক্রমে চলে। প্রাণন-ক্রিয়া তানস বা 
জ্ঞান ও ইচ্ছ।-নিরপেক্ষ বলিয়া নিদ্রাকালে জ্ঞান ও ইচ্ছা রুদ্ধ হইলেও উহার কাধ্যের ব্যাঘাত হয় না। 
আদিম গু৭ সকলের অভিভাব্যাভিভাবক স্বভাব হইতেই শারীরাদির প্রত্যেক ক্রিগাই সন্কোচবিকাশী। 
চিত্তের লক্কোচ-বিকাশ ( বৃত্তিরূপ ) অতিক্রত, সুতরাং জড়তাত্রান্ত স্থলেন্দ্রিয়ের সঙ্কোচবিকাশ-ক্রিয়ার 
সহিত তাা অসমঞ্জস। কতকগুলি চিত্তক্রিয়৷ সম্পাদন করিতে করিতে স্থলেঞিয়ের ক্লান্তি বা 
অভিভব প্রয়োজন হয়, কিন্তু চিতের হয় না। তখন চিত্ত স্থুলেম্দিয়ের একাংশ ত্যাগ করিয়! অন্যাংশের 
বারা কাধ্য সম্পাদন করায় । এই নিমিত্তের দ্বারা উদ্রিক্ত হইয়া ইন্দ্রিয় সকল যুগ্ম যুগ্ম করিয়া উৎপন্ন 
হইয়াছে। চিত্তের সেই দ্রুতক্রিয়! যুগ্মাধিঠান সকলের দ্বারা কতকক্ষণ সুসম্পন্ন হইলেও, চিত্তাধি্ঠান- 
ধারণকারিণী স্থুলাভিমানিনী প্রাণনশক্তি ক্লান্ত বা অভিভূত হইয়৷ পড়ে, তাহাতেই স্বপ্ন ও নিদ্্ী হয়। 
এইজন্য ধাহারা বিষয়জ্ঞানপ্রবাহ রুদ্ধ করিয়! চিত্ত স্থির করিতে থাকেন, তাহাদের ক্রমশঃ অল্লাল্প- 
পরিমাণ নিষ্রার প্রয়োজন হয়, অথব! মোটেই হয় না। 

২৬। বুদ্ধি হইতে সমান পধ্যস্ত সমস্ত করণশক্তির নাম লিঙ্গশরীর * ৷ এই শক্তি সকল 
তন্মাত্রের দ্বারা সংগৃহীত বলিয়া তন্মাত্রও লিঙ্গের অন্তর্গত। তন্মাত্র গ্রাহোর ও গ্রহণের সন্ধি স্থল 
অর্থাৎ গ্রহণ অদেশাশ্রিত এবং স্থল গ্রাহ্ দেশাশ্রিত, তন্মাত্র উ্গাদর মধ্যস্থ। সুতরাং সর্বপ্রথমে 
গ্রহণের সহিত তন্সাত্রের সংযোগ হইবে। তাই লিঙ্গশরীর তন্মাত্রের ছারা সংগৃহীত বা বৃতিমৎ বলা 
হয়। অর্থাৎ বাহকরণ সকলের মূল অবস্থা তাশ্মাত্রিক ক্রিয়াযোগে উপচিত হইয়া পরে স্থলভাঁব ধারণ 
করে। তাহাদের অভিব্যক্তির জন্য বৈষগ্জিক উদ্রেকের আবশ্তক । বৈষমিক উদ্রেকের অভাবে 
তাহাদের ক্রিয়। থাকে না; ক্রিয়া না থাকিলে শক্তি অলক্ষ্য বা লীনভাব ধারণ করে। তজ্জন্ট 
বিষয়ের সহিত সংযোগ লিঙ্গশরীরের অভিব্যক্তির জন্য অহাধ্য-নিমিত্ত | লিঙ্গশরীরের অধিষ্টানভূত 
বৈষয়িক ব৷ ভৌতিক শরীরের নাম ভাব বা বিশেষ শরীর | ভাবশরীর স্থুল ৷ পার্থিব এবং পারলোকিক 
এই উভয়বিধ হইতে পারে। সাংখ্য শাস্ত্রে আছে 

“চিত্রং যথাশ্ররমৃতে স্থাথাদিভ্যো বিনা যথা চ্ছায়।। তত্বদ্বিন। বিশেষৈর্নতিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্॥ 
অর্থাৎ চিত্র যেমন পট ব্যতিরেকে বা স্থাথাদি ব্যতিরেকে যেমন ছারা, থাকিতে পারে না, সেইরূপ 
বিশেষ ( তান্সাত্রিক বা ভৌতিক অধিষ্ঠান ) বিন! লিঙ্গ থাকিতে পারে না। অতএব করণশক্তির 
অভিব্যক্তির জন্য বৈষয়িক ক্রিয়ার যৌগ থাকা চাই। আমাদের পঞ্চবিধ জ্ঞানেন্দ্িয় সেই বাহা 
বৈষয়িক ক্রিয়াকে পঞ্চভাবে গ্রহণ করে। তন্মধ্যে কর্ণ সর্ববাপেক্ষা অব্যাহত ক্রিয়া গ্রহণ করে, 
অপরেরা ক্রমশঃ অধিকাঁধিক জড়তাক্রান্ত ক্রিয়া গ্রহণ করে। এ বিষয় গ্রন্থমধ্যে সবিশেষ প্রদশিত 

* বুদ্ধি হইতে সমান পর্যন্ত করণ সকলের যে জাতি ও ব্যক্তির বিভাগ কর! হইয়াছে, তাহা 
কেবল সত্বাদি-গুণানুসারেই কৃত হইয়াছে, ইহা জ্ঞাতব্য। নিয়স্থ পরিলেখ (1018818).) 
দ্বারা করণ সকলের জাতি ও ব্যক্তিতে কিরূপ গুণলংযোগ তাহা সুস্পষ্ট বুঝ। যাইবে। চিত্রের 
শ্বেতাংশ সত্বগুণের, কৃষ্গাংশ তমোগুণের, এবং ততুভয়সধরী শর 'চহুচ রজোগুণের নিদর্শন। 
একটা শর উর্ধআোত বা তমঃ হইতে সন্তাভিমুখগত বা অপ্রকাশিত ভীবের প্রকাশক, আর একটা 
অধঃশ্বোীত বা তমোৌহভিমুখ ব! প্রকাশিতের আবরক বা ধারক। এক্ষণে চিত্রটাকে অস্তঃকরণের 
নিদর্শন ধরিলে, স আঁমিত্বরূপ বুদ্ধি, র অভিমান এবং ত ধারক মন হইবে । 
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হইয়াছে। পূর্বেই প্রমাণিত হইন্বাছে যে, বাহমূল বিরাটুনামক পুরুধবিশেষের অস্মিতা প্রতিষ্ঠিত, 
তাহার তেদভাবই পঞ্চ তন্মাত্র ও ভূতের স্বরূপতত্ব, ইহাও গ্রস্থনধ্যে প্রনূশিত হইয়াছে । এইবূপে 
প্রক্কতি-পুরুষ হইতে সমস্ত তন্তু উদ্ভূত হয়। কোন বিষয়ের প্রকৃত মননের জন্য বিশ্লেব ও সমবায় 
এই উভয় প্রণালীর যুক্তির দ্বারা বুঝিতে হয়। এইরূপ মননের পর নিদিধ্যাসন করিলে তবে 
তত্রসাক্ষাৎকার হইয়া কৃতরুতাত। বা ত্রিতাপ হইতে একান্ততঃ ও অত্ন্ততঃ মুক্তি হয়। 

অর্থাৎ, সর্বকরণধারক, শক্তিভূত মন বিষয়ের ছারা 
উদ্রিক্ত হইলে সেই উদ্রেক স-তে যাইয়া প্রক(শিত 
হয় ১ ইহাই প্রত্যয়। সেইরূপ ত-স্থিত আবৃত অবস্থায় 
সেই প্রখ্যা প্রত্যাবর্তন করে, তাহাই সংস্কার । এই 
গ্রহণে ও ধারণে যে আভ্যন্তরিক পরিবর্তন-ভাব হয়, 
তাহাই করণগতক্রিয়। ব! বৃত্তি সকলের উদয় ও লযবপ 
ক্রিয়া-প্রবাহ। 

তাহার পর, এ চিত্রকে বাহাকরণত্রয়ের নিদর্শন 
ধরিলে, ত প্রাণ অর্থাৎ প্রধানতঃ অধিষ্ঠান ব! স্থিতি- 
ভাব; র কর্নেন্দিয় অর্থাৎ প্রধানতঃ প্রাণরূপ শক্তি অবস্থার উদ্রেক বা ক্রিয়াভাব, এবং স 
জ্ঞানেন্দরিয় অর্থাৎ প্রধানতঃ উদ্রিক্ত শক্তির প্রকাশভাব। 

এক্ষণে করণগাঁতি ত্যাগ করিয়া চিত্রটাকে করণব্যক্তির নিদর্শন করা যাঁউক। প্রথমতঃ 
চিত্রটীকে বুদ্ধির নিদর্শন ধরিলে “স' সাত্তিকবুদ্ধি বা! “জ্ঞাতা আমি', “র রাঁজসবুদ্ধি বা “কর্তা আমি”, 
এবং “ত* তামসবুদ্ধি ব। ধর্তা আমি হইবে । সেইরূপ অহঙ্কারের নিদর্শন ধরিলে, স বৌধগত 
অভিমান, র চেষ্টাগত এবং ত স্থিতিগত অভিমান হইবে । উহাকে হৃদয়াখ্য মন ধরিলে, সেইরূপ 
স জ্ঞানাধানশক্তি, র কর্মীধানশক্তি এবং ত প্রাণাধানশক্তি অর্থাৎ মন বৈকারিক করণগণের ব| 
অস্তঃকরণাতিরিক্ত করণের মূলশক্তি। (শ্রবণাদিশক্তির ) “ধর্তা আমি” উদ্রিক্ত হইয়া! উর্ধাজোত 
হইলে জ্ঞান বা 'জ্ঞাতা আমি” হয় এবং 'জ্ঞাতা৷ আমির” আবরিতভাবে প্রত্যাবর্তনই ধর্তা আমি,। 
অহঙ্কার ও মনের সন্বন্ধেও তদ্রপ। 

এক্ষণে চিত্রকে বাহাকরণের কর্ণরূপ ব্যক্তির নিদর্শন ধরা যাউক। তাহাতে স শব্-জ্ঞানস্থান, 
রজ্ঞানআ্োত এবং ত কর্ণগোলক। উর্ধমুখ র গ্রহণস্রোত এবং অধোদুখ র কর্ণাবধান-্বরূপ। 
অন্তান্ত বাহ করণও এইরূপ বুঝিতে তইবে। কর্নেন্দ্রিয়জে এবং প্রাণে যে চেষ্টা আছে, তাহা 
অধঃশোত এবং তত্তগত আইগ্লেযাদিবোধ উর্ধাআোত। 

এক্ষণে উক্ত চিত্র হইতে কিরূপে ত্র্যঙ্গশক্কি হইতে পঞ্চশক্তি উৎপন্ন হয়, তাহা প্রদশিত 
হইতেছে । চিত্রটীকে পুনশ্চ অন্তঃকরণ ধর $ স বুদ্ধি, র অহং ও ত মন। অন্ঃকরণ বাহকরণে 
পরিণত হইলে এইরূপ হইবে, ষথা_-১, ২, ৩, ৪, ৫ হইতে পীঁস্টী বিষগ্নরূপ ক্রিগাবর্ত এ চিত্রটীকে 
ভাবিত করিতেছে । সও ততে প্রকাশ ও জড়তা অত্যধিক, ক্রিগ্না খুব কম অর্থাৎ এঁ ছুই 
কোটি অতাল্প-পরিবর্তনীয় এবং স ওত হইতে দূর যে মধ্যস্থল তাহা সর্ব্বাপেক্ষা পরিবর্তনীয়, 
বা ক্রিয়ানীল, ব| ক্রিয়াগ্রাহক | অতএব যে ক্ত্রিয়াবর্ত স-তে সম্পক্ত হইবে, তাহা সর্বাপেক্ষা 
ন্ুটরূপে গৃহীত হইবে ; সেইরূপ ত-তে সর্বাপেক্ষ। অন্দুটরূপে গৃহীত হইবে, এবং ব-তে সর্বাপেক্ষা 
ক্রিগাশীলরূপে সম্পৃক্ত ক্রিয়া গৃহীত হইবে। ২ ও ৪ স্থানে মধামূপে অর্থাৎ সািক-রাছস 
ও রাজস-তামস ভাবে গৃহীত হইবে। এইরূপে জানেগ্রিয়াদিরা পঞ্চ পঞ্চ করিয়া উৎপন হয়। 

পা সস 



লোকমংস্থান। 

২৭। : শৃস্রসতে আমাদের এই ব্রঙ্গাণ্ডের স্যার অসংখ্য ব্রহ্গাণ্ড বর্তমান আছে। পূর্বেই উক্ত 
হইয়াছে, সত্যলোক ব্রহ্মা্ডের মূলাশ্রয়-স্বরূপ বিরাট পুরুষের বুদ্ধি"গ্রতিঠিত। এইজন্য বুদ্ধিতত্রঁ- 
সাক্ষাংকারিগণ সত্যলোকে অধিষ্টিত থাকেন। বুদ্ধি যেমন সর্বকরণের আধার, সত্যলোক সেইরূপ 
সর্ধবলোকের, আধার । বাহ্দৃষ্টিতে দেখা যার, চন্দ্র পৃথিবীতে নিবন্ধ, পৃথিবী ন্থর্ধ্ে নিবন্ধ (ক্ু্্য যে 
পৃথিব্যা্দির ধারক, তাহা যজুর্বেদ ২০২৩, ধতবেয় ব্রাঙ্গণ ২, প্রভৃতি শ্রুতির দ্বার জান! যায় )। 
যে শক্তির দ্বার! গ্রহতারকাঁদি বিধৃত রহিয়াছে, তাহার নাম শেবনাগ বা অনন্ত। নাগ বন্ধনরজ্জুর 
রূপকমাত্রঃ যেমন নাগপাশ। 

“নমন্তে সর্পেভ্যঃ যে কে চ পৃথিবীমন্ত্। যে চান্তরীক্ষে যে দিবি” 
ইত্যাদি শ্রতিতেও সর্প কি, তাহ। জান যাঁয়। শেষনাঁগ সেইরূপ ব্রনের ধারণশক্তি বলিয়৷ উক্ত 
হইয়াছে। “মণি-ত্রীজৎ-ফণা-সহশ্র-বিধৃত-বিশ্বস্তর-মগুলানস্তীয় নাঁগরাজায় নমঃ” অনন্তের এই 
নমস্কার হইতেও তাহার শ্ববপ উপলব্ধি হয়। বস্তুতঃ তাহার সহস্র সহস্র ফণাঁয় যে ভ্রাজৎ মণি সকল 
রহিয়াছে, তাহাই পূর্বোক্ত স্বয়ংপ্রত জ্যোতিষনিচয়, যাহার দ্বারা এই আকাশ পূর্ণ। নৃসিংহতাপনী 
শ্রতিতে আছে, নৃকেশরী অর্থাৎ প্রজাপতি হিরণাগর্ভ ক্ষীরোদার্ণৰে বা সত্যলোকে প্রতিষ্ঠিত আছেন। 
ভাষ্যকার বলিয়াছেন__“যোগিবদাসীনং শেষভোগমন্তকপরিবৃতম্।” অতএব সত্যলোকাশ্রয় করিয়া 
যে শক্তি এই সকল ধারণ করিগ্না রহিয়াছে, তাহাই অনন্ত। সত্যলোক হইতে তরঙ্গায়িত ক্রিয়া 
নিয়ত প্রবাহিত হইয়! সর্বলোক বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে, এইজন্য সর্প তাহার সুন্দর রূপক। যাহা 
হউক, সত্যলোকের নিয়শ্রেণীতে যথাক্রমে তপঃ, জন, মহঃ, স্বঃ, তৃবঃ ও ভূঃ। শুদ্ধ পৃথিৰীটা 
ভূর্লোক নহে, এততসংলগ্র এক মহান্ সুক্মলোকও ভূর্লোক এবং এ জাতীপ অন্তান্ত লৌকও ভূর্লোক। 
দিব্যলোক বিরাটের সাত্বিকাভিমানে এবং স্থললোক রাজসাভিমানে প্রতিষ্ঠিত, আর তামসাভিমানে 
নিরয়লোক প্রতিঠিত। পুথিব্যা্দির অভ্যন্তরে অথব! যেখানে জড়তা অধিক, তথায় অন্ধতামিত্রাদি. 
নিরয়লোক *। 

বস্ততঃ এই ব্রহ্ধাণ্ডের সর্বব্যাপী যে অতি সুক্মতম মূলভাঁব, তাহাই সত্যলোঁক ; তঙ্গিবাস 
দেবগণের নিকট, তজ্জন্ত অপর সমস্ত লোকই অনাবৃত । তদপেক্ষা স্থলতর ব্যাপী লোক তপঃ। 
অন্তান্ত লোকও সেইরূপ । নিয়-লোক-নিবাসিগণের উচ্চলোক আবৃত থাকে এবং তত্তদপেক্ষা নিষ্ন- 
লোকগণ অনাবৃত থাকে। আমাদের এই দৃশ্যমান গ্রহ-তারকাদি ও তাহাদের রশ্ম্যাদিপূর্ণ স্থললোক 
অতিস্থল বৈরাঁজাভিমানে অর্থাৎ ভূতাভিমানে প্রতিঠঠিত। আমাদের ইপ্রিক্লগণ তদন্ুরূপ স্থলক্রিয়াত্মক 
বলিয়া আমাদের হুক্মলোক সকল অগোচর থাকে । যে অবস্থায় জড়ত। অধিক, তাহাই নিরয়' 
লোকের অধিষ্ঠান। নিয়স্থ দেবগণ ইন্ছিয়ের যথাতিলধিত তর্পণ প্রান্তে স্থথী, আর উচ্চস্থ দেব্গণ 
ধ্যানাহার এবং তীহারা অতি মহৎ আধ্যাহ্মিক সুখে সখী । 

* শরীর ও শরীর সম্বন্ধীয় ভাবের প্রাবপ্য থাকিলে নিরয়যোনি হয়। তাহাতে প্রেতশরীর 
গুরুবৎ বোধ হয়,কিন্তু হুঙ্গত্বহেতু পাখিব ধাতুর দ্বারা বাধিত না৷ হইয়া পৃথিবীর অভ্যন্তরে 
নিমজ্জিত বা পতিত হইতে থাকে । ৰ 

পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে একপ্রকার নুক্ম নিযলোক আছে বলিয়া উক্ত হয়, তাহা অযুক্ত নহে। 
ধর্মকর্ম্ের লক্ষণ শরীর ও তংসম্বন্ধীর অভিমানের বিরোবি-কন্্ম এবং অধর্খের লঙ্গণ সেই অভিমানের 
বর্ধক কণ্ণ। তাহা হইতে প্রেতশরীরের গুরু, ইন্ছিরের রুন্ধভাব এবং অত্যধিক অপূরুণী্ কামনা 
ব্শতঃ মানসিক চাঞ্চল্য-জনিত মছান্ বিষাদ আসে। 



বররতৃমালা। 

অথ মুমুক্ুণামুপাদে়েযু পদার্থেযু কতম৷ বরিষ্ট| রত্ুভৃতা ইতি? উচ্যতে। 
আগমেষু শ্ুতিঃ | শ্রুতিষূ-_যচ্ছেদ্ বাত্মনপী প্রাজ্তস্তদ্ যচ্ছেজজ্ঞান আত্মনি। 

জ্ঞানমাত্মনি মহতি ন্যিচ্ছেৎ তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনীতি--দাঁধনপক্ষে। 
“আহারগুদৌ সত্বশুদ্ধিঃ, সত্বশুদৌ বা স্থৃতিঃ, স্মৃতিলন্তে সর্ব-গ্রন্থীনাম্ বিপ্রমোক্ষ৮”--ইতি 

সাধনযুক্তিপক্ষে | 
তন্বপক্ষে তু ইন্দরি্ক্াঃ পরাহার্থ অর্থেত্যশ্চ পরং মনঃ | 

মনসন্ত পরা বুদ্ধিঃ বুদ্ধেরাত্ম। মহান্ পরঃ ॥ 

বঙ্গানুবাদ । 
ুমুক্ষুগণের উপাদেয় পদার্থের মধ্যে কোন্গুলি বরিউ্রত্ব-স্বরূপ, তাহা বলা হইতেছে। 
আগম সকলের মধ্যে শ্রুতি শ্রেষ্ঠ । সাঁধনবিষয়ক শ্রুতির মধ্যে এই শ্রুতি শ্রে্ঠ-_“প্রীজ্ঞ ব্যক্তি 

বাকৃকে ( অর্থাৎ সঙ্কল্পের ভাষাকে ) মনে উপসংহৃত করিবেন, মনকে * জ্ঞানরূপ আত্মাতে অর্থাৎ 
'জ্ঞাতাহম্ এই স্থৃতিপ্রবাহে উপসংবত করিবেন। সেই জ্ঞানাত্মাকে মহান্ আত্মা ব! অন্মীতি 
মাত্রে উপসংহৃত করিবেন এবং অন্মীতিমাত্রকে শান্ত আত্মায় অর্থাৎ উপাধি শীস্ত বা! বিলীন হুইলে 
যে স্বরূপ আত্ম! থাকেন, তাভিমুখে উপসংহৃত করিবেন।” সাধনের যুক্তি বিষয়ে এই শ্রতি শ্রেষ্ঠ 
আহারশুদ্ধি + অর্থাৎ ইন্দিয়ের ছারা প্রমত্তভাঁবে বিষয়গ্রহণ ত্যাগ করিলে লত্বশুদ্ধি বা চিত্প্রসাদ 
হয়, সত্বশুদ্ধি হইতে করবা! স্মৃতি বা একা গ্রভূমিক। হয়। স্থৃতি লাভ হইলে সমস্ত অবিদ্ধাগ্রস্থি হইতে 
বিমুক্তি হয়। 

তত্ববিষয়ক শ্রুতির মধ্যে ইহা শ্রেঠ-_অর্থ ব| বিষয় সকল ইন্দ্রিয় হইতে পর (কারণ 
বিষষের বিষয়ত্ব ইন্ধিপ্রণালীর দারা গ্রহণ হয় বটে, কিন্তু বন্ততঃ তাহ মনে প্রকাশিত হয় )। 
অর্থ হইতে মন পর। মন ( সঙ্কললক) হইতে বুদ্ধি বা (জ্ঞানাত্বা ) অহংকার পর। বুদ্ধি (জ্ঞাতাহং 

* স্বল্প ত্যাগ করিলে মন স্বয়ং উপসংহৃত হইয় জ্ঞান-আত্মায় যায়। মহাভারত বলেন 
__“তখৈবোপহা কঙ্কল্লাৎ মনে হাত্মনি ধারয়েখ।৮ এ বিষয়ে যৌগতারাবলীতে শঙ্করাচার্ধ্য অতি 
স্থন্দর কথা বলিয়াছেন। তাহ! যথ। “প্রসহ সঙ্কল্পপরম্পরাণাং সংছেদনে সমন্ভত-সাবধানঃ। 
পয দাসীনদৃশ! প্রপধ্ং সন্করমূনুণয় সাবধানঃ” অর্থাৎ সাবধান বা সদা স্তিমান্ হইয়া 
বীর্যসহকারে প্রপঞ্চে বিরাগ পূর্বক সন্বন্নকে উদ্ুলন কর। 

+ বৌদ্ধ যোগিগণ ইহাকে আহারে প্রতিকূল-সংজ্ঞ। বলেন। তন্মতে আহার চতুর্বিধ__ 
কবলিঙ্কার বা অন্ন, স্পর্শ বা এন্রিয়িক বিষয়, মনঃসঞ্চেতন! ব| কর্ম এবং বিজ্ঞান। কবলিঙ্কার 
আহারকে পুত্রের মাংসতক্ষণবৎ বোধ করিবে। স্পর্েক চর্হীন গাত্রস্পৃ্ট বেদনাবৎ দেখিবে। 
মনঃসঞ্চেতনাকে অগ্নিময় স্থান বা তুনদুলের মত দেখিবে এবং বিজ্ঞানকে বিদ্ধশেলের মত দেখিবে। 
এইরূপ দেখার নাম আহারে প্রতিকূল-সংজ্ঞা। এইরূপ দেখিতে শিক্ষা করিলে সাধকগণের যে 
প্রস্ৃত কল্যাণ সাধিত স্যর, তাহা! বল! বাহুল্য । | 

6৭ 



৩৮৬ বররতুমাল! | 

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাঁৎ পুরুষঃ পরঃ | 
পুরুষান্ন পরং কিঞ্িৎ স! কাষ্ঠা, সা পর! গতিরিতি ॥ 

সিদ্ধেযু আদদিবিত্বান্ পরমর্ষিঃ কপিলঃ। দর্শনেষু সাংখ্যম্। সাঁংখ্যগ্রন্থযে যোগদর্শনম্। 
মহান্ুভাব-সাংখ্েষু শাঁক্যমুনিঃ। বীজেষু ওযঞ্াঁরঃ সোহহমিতি চ। মন্তেষে “& তথ্িষ্ণোঃ 
পরমং পদমি”ত্যাদি। ধর্ম্যগাথাস্থ “শধ্যাসনস্থোহিথ পথি ব্রজন্ বা হবস্থঃ পরিক্ষীণবিতর্কজালঃ। 

বা! অহংবুৰ্ি-রূপ1) হইতে মহান্ আত্মা পর। মহান আত্মা বা মহত্তব্ব ( সমাধিগ্রাহ্থ অন্মীতি- 
মাত্রবোধ ) হইতে অব্যক্ত পর (কারণ মহত্ত্ব লীন হইয়া অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়)। অব্যক্ত বা 
প্রকৃতি (ম্বরূপতঃ সমস্ত অনাত্ম পদার্থের লীনভাঁব ) হইতে পুরুষ পর। পুরুষ হইতে কিছু পর 
নাই। তাহাই চরম! গতি। 

সিদ্ধের মধ্যে আদিবিদবান্ পরমধি কপিল * শ্রেষ্ঠ । দর্শনের মধ্যে সাংখ্য শ্রেষ্ঠ । সাখ্য 
গ্রন্থের মধ্যে যৌগদর্শন। মহান্ুভাঁব সাংখ্যের মধ্যে শীক্যমুনি 1 বীজের মধ্যে ওক্কার ও সোহহম্। 
মন্ত্রের মধ্যে “ও তদ্ধিষ্গোঃ পরমং পদং সদা পত্তন্তি স্রয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। যদ্ধিপ্রাসো বিপ- 
(ম)ন্যবে। জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে।” অর্থাৎ সেই বিষ্ণুর, বা আকাশে কৃর্যরশ্ির স্াঁয় ব্যাপনশীল 
দেবের, পরম পদ জ্ঞানী 'বেদবিৎগণ সদা স্থিরমনে স্থৃতিমান্ হইয়া অবলোকন করেন। চন্ষুরিব 
আততম্-নুর্যের মত ব্যাপ্ত। বিপ(মান্তবঃলমন্ত্যহীন। “শব্যায় বা আসনে স্থিত বা পথে চলিতে 

মহাতারত বলেন প্কর্ণেণত্বক্ চচকষী ভিহ্বা নাদিকা টব পঞ্চমী। দ্নীয়েনরিযোক্তানি 
দ্বারাণ্যাহারসিদ্ধয়ে ॥” অর্থাৎ ইন্দিয়ের দ্বার! বিষয়গ্রহণই আহার। 

* প্রথমে এই পৃথিবীতে ধাঁহ! হইতে নিগু ণ মোক্ষধর্ম বা সাংখ্যযোগ প্রবপ্তিত হয়, তিনিই 
কপিল। তাহার পুর্বে আর কেহ সম্যক্ উপদেষ্টা ছিলেন না । তিনিই স্বীয় পূর্বজন্মের সংস্কার- 
বলে ইহ জীবনে পরম পদ সাক্ষাৎ করিয়া উপদেশ করেন। মতাস্তরে সাক্ষাৎ হিরণ্যগর্ভদেবই 
( বৈদিকষুগে খধিগণ জগতের অধীশ্বরকে বা সগুণ ঈশ্বরকে হিরণ্যগর্ভ নাঁমে জানিতেন ) তাঁহাকে 
যোঁগধর্ধ্ের আলোক দেন। শ্রুতি আছে “খধিং প্রস্থতং কপিলং বস্তমগ্রে জ্ঞানৈধিভত্তি” ইতাদি। 
স্থৃতি বলেন- “হিরিণ্যগর্ভে৷ যোগন্ত বক্তা নান্তঃ পুরাতনঃ।৮ সম্ভবতঃ এই মতভেদ লইয়! খষিযুগের 
ভারতে সাখ্য ও যৌগ নামে ছুই সম্প্রদায় হয়। কিন্তু উভয়েরই আদি কপিল। জনক যাজ্জবন্ধ্যাঁদি 
উপনিষদের খধিগণ সকলেই কপিলের পরে এবং কপিল-প্রবপ্তিত সাংখ্যযোগের দ্বার! পারদর্শী ছিলেন, 
ইহা মহাভারত হইতে জান। যায়। ভারতে আছে পজ্জানং মহদ্যদ্ধি মহতস্থ্ রাঁজন্ বেদেষু সাংখ্যেষু 
তখৈব যোগে। ফচ্চাপি দৃষ্টং বিবিধং পুরাণে সাংখ্যাগতং তন্নিখিলং নরেন্্র॥” ( মহাভা-মোক্ষধর্ম্ম 
৩১০ অধ্যায় ) অর্থাৎ হে নরেন্্র। মহৎ ব্যক্তিদের মধ্যে, বেদ সকলে, সাঁংখ্যমতাবলম্বীদের ও 
যৌগমতীবলম্বীদের মধ্যে যে মহৎ জ্ঞান দেখা যাঁয়, এবং পুরাঁণেও যে বিবিধ জ্ঞান দেখা যায়, তাহা 
সমস্তই সাংখ্য হইতে আসিয়াছে । অন্যত্র “সাংখ্যস্ত মোক্ষদর্শনম্” “নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং, 
“সিদ্ধানাং কপিলো৷ মুনি” ইত্যাদি । ফলে পরমর্ধি কপিল পৃথিবীতে নিগুণ মোক্ষধর্ণের আদিম উপ- 
দেষ্টা। তাহার বাক্যারলগ্বন করিয়।৷ তদীয় শিষ্য-প্রশিষযগণের দ্বার! সাংখ্যযোগাদি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। 

+ শাঁক্যমুনির গুরুন্বয় ( আড়ার কালাম ও রুদ্রক রামপুত্র) সাখ্য ও যোগী ছিলেন। 
সাংধ্যীয় মোক্ষগানী পথও শীক্যমুনি সম্যক্ গ্রহণ করিগনাছেন। অতএব তিনি সাংখ্যযোগী ছিলেন, 
তদ্ধিযয়ে সংশয় নাই। কিঞ্চ বিষ্কুর অবতাঁর বলিয়া খ্যাত থাকাতে তিনি মহান্ুভাবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
বলিতে হইবে । 



খ্যতত্বালোকঃ। ৩৮৭ 

সংসারবীজক্ষয়মীক্ষনাণ; স্তান্লিত্যমুক্তোমৃততোগভাগীতি” ॥ আখ্যায়িকাস্থু মোক্ষধর্শরব্বীয়া | 
সাধনালম্বনেযু আত্মা, “প্রণব ধন্থঃ, শরো! হাতা” ইতি শ্রুত্যুদি্ং। মোক্ষোপায়েযু শ্রদ্ধা- 

বীর্্যস্থৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাঃ। বাহাধ্যেযেমু মুক্তপুরুষঃ। আধ্যাত্মিক ধোয়েযু বোধঃ। মিশরধ্যানেযু 
আত্মস্থ-মুক্তপুরুষধ্যানম্। স্থলবন্ধনন্ত প্রমাঁদস্ত প্রহাণার স্বৃতিঃ। ৃক্ষবন্ধনরূপায়৷ অন্মিতায়া 
নিরোধোপায়েযু বিবেকঃ। তপঃন্ছ প্রাণারামঃ ৷ একাগ্রয-সাধনেযু স্ৃতিঃ। স্থত্যা লক্ষণান্থু দ্রষ্ভাবং 
স্মরাণি ম্মরিষ্যননহঞ্চ তিষ্ঠানীতি ৷ ধাধ্যবিষয়-স্থতি-সাঁধনেষু শিথিলপ্রযত্রশরীরশ্ত পপ্রীণক্রিয়ান্ভবস্থতিঃ। 
কাধ্যবিষয়স্থতিসাধনেষু বাগবোঁধ্ত বৌধস্থৃতিঃ। জ্ঞে়বিষয়-স্থৃতিসাধনেধু নাদবোধস্তৃতিঃ 
হা্-জ্যোতির্বোধস্থতিশ্চ।  আন্ুব্যবসায়িকম্থৃতিসাধনেযু অতীতানাগতচিস্তানিরোধানুতব-্থৃতিঃ | 
সা হি সঙ্থল্পকল্পনপূর্ববকৃত্যাদি-দ্মরণ-নিরোধাত্মিকা । স্ৃতিসাঁধনস্থানেষু মুর্ধজ্যোতিষি পশ্চাদ্ভাগে যৎ। 

সুখেষু শান্তিম্থথম্। বাহন্থখেযু সস্তোঁষজং ঘৎ। সুখসাধনেযু বৈরাগ্যম্। বৈরাগ্যসাধনেষ্ 
নিরিচ্ছতাজনিতো বে! ভাঁববিশেষঃ চিত্তেন্রি়ন্ত, তত্স্থৃতিপ্রবাহভাবনম্। বৈরাগ্যসহারেষু সম্তোষো 

চলিতে আত্মস্থ, চিন্তাজাল ধাহার ক্ষীণ তাদৃশ হওত সংসার-বীজের ক্ষয় দর্শন করিতে করিতে নিত্য 
তৃপ্তও অমৃতভোঁগভাগী হইবে» যোগতাঘ্স্থ এই বৈয়াসিকী গাথ| মোক্ষধর্থ্নে বীধ্যপ্রদায়িনী গাথার 
মধ্যে শ্রেষ্ট। আখ্যায়িকার মধ্যে মহাভারতের মোক্ষধ্থপব্বা় শ্রেষ্ট, কারণ উহাতে কেবল বিশুদ্ধ 
মোক্ষধর্্রনীতি ব্যাখ্যাত হইরাছে। 

সাধনের আলম্বনের মধ্যে আত্মভাব শ্রেষ্ঠ । প্রণব ধনু, শর আত্মা, ব্রহ্ম তাহার লক্ষ্য ইত্যাদি 
শ্রুতিতে এই আত্মতাব উপদিষ্ট হইয়াছে । মোক্ষের উপায়ের মধ্যে শুদ্ধা, বীর্য, স্বৃতি, সমাধি ও 
প্রজ্ঞা। বাহা ধ্যেষ পদার্থের মধ্যে মুক্তপুরুষ। আধ্যাত্মিক ধ্যেয়ের মধ্যে বোধ। মিশ্র (বাহ্ ও 
আধ্যাত্মিক ) ধ্যানের মধ্যে আত্মস্থ মুক্তপুরুষের ধ্যান শ্রেষ্ঠ । বন্ধনের মধ্যে স্থল বন্ধন যে প্রমাদ, 
তাহার নাশের জন্য স্থৃতি-সাধন শ্রেষ্ঠ । সুক্ষ বন্ধন যে অন্মিতা, তাহার নিরোধের উপায়ের মধ্যে 
বিবেক এবং তপস্তার মধ্যে প্রাঁণায়াম শ্রেষ্ঠ । প্রকাগ্রোর সাঁধনের মধ্যে স্ৃতি-সাধন শ্রেষ্ঠ । স্্তির 
লক্ষণার মধ্যে এই লক্ষণা শ্রেষ্ঠ--“আমি ( করণ ব্যাপারের ) দ্রষ্টা” এই ভাব ম্মরণ করা এবং তাহা 

যে স্মরণ করিতেছি তাহাঁও ম্মরণ করিতে থাকিব 'ও থাকিতেছি, এতাদৃশ ভাবই স্থৃতি। শিথিল" 
প্রযত্ধ শরীরের যে প্রীণক্রিয়, তাহার বোধের স্থৃতি শরীরবিষয়ক স্মতি-সাঁধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । 
বর্দেন্দরিয়ের বিষয়সন্বন্ধীয় স্থৃতিসাঁধনের মধ্যে উচ্চারিত 'ও অনুচ্চারিত বাক্যের যে নিরোধ, তত্বিষয়ক 

স্তি শ্রেষ্ঠ । জ্ঞেবিষয়ক স্থৃতিসাধনের মধ্যে অনাহত নাদের বোধস্থৃতি এবং হৃদয়স্থ জ্যোতির 

বৌধস্থৃতি প্রধান। অতীত ও অনাগত চিন্তার যে নিরোধ তাহার যে অন্ধুভব, তথিষয়! স্থৃতি 

আন্ুব্যবসায়িক স্থৃতিসাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । তাহা! স্বল্প, কল্পন ও পূর্ববরৃত্যাদি স্মরণের নিরোধন্বরূপ। 
শিরঃস্থ জ্যোতির পশ্চাৎপ্রদেশ স্থৃতিসাধন-স্তাঁনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । * 

সুখের মধ্যে শাস্তিম্ুখ শেষ্ঠ । বাহ্বিষয়ক সুখের মধ সন্তোষজ সুখ । মুখসাধনের মধ্যে 
বৈরাগ্য। মনকে ইচ্ছাশৃন্ত করিতে শিখিয়৷ তখন চিত্তের ও ইন্দিক্বের যে ভাব-বিশেষ অন্ৃভূত হয়, 
্থৃতির দ্বারা তাদৃশ ভাবপ্রবাহকে মনোমধ্যে উপস্থিত রাখা বৈরাগ্যসাধনের মধ্যে প্রধান। বৈরাগ্যের 

| ০ পর অপ. ৫৮ পারাপার রর 

* কোন এক জ্ঞান হইলে তাহার যে সংস্কার হয়, সেই সংস্কারবশে তাহা করণগত ভাবরূপে 
পুনরমভূত হয়; তাদৃশ অন্ুভবই স্তবতি। সাধনের জন্ চিত্ত, ভ্ঞানেন্িয়, কর্েন্গিয় ও প্রাণ বা 
শরীর এই সমস্তের স্থৈরধ্যমূলক অনুভব ম্তৃতিসাঁধনের বিষয়। 



৩৮৮ ৃঁ বররতুমালা। 

হেয়তত্বজ্ঞানঞ্চ। সম্ভোষসাধনেষু ইহ্প্রাপ্তো৷ যন্তটনৈশ্চিন্তযভাবস্তস্ত স্থৃত্যা ভাবনম্। দমেযু বাগ্মঃ। 
বাঁক্োষু তত্ববিষয়কং যৎ। কামদমনোপায়েষু গুপ্ডেন্রিয়: সন্ কাম্যবিষয়াম্মরণম্। লোভদমনোপা়েযু 
তুষ্টঃ সন্ অর্থিতাসঙ্কোচঃ। শারীরস্থৈধ্যেু চক্ষুঃ-স্ৈর্যযম্। 

ধারণা চিবন্ধনীযু আধ্যাত্মিকদেশ: স্বাসপ্রশ্থাসৌ চ। আধ্যাত্মিকদেশেষু আহৃদয়াৎ আত্রঙ্গরদ্ধ,ং 
জ্যোতির্শয়ঃ বোধব্যাণ্ডো যঃ। শ্বীসপ্রশ্বাসনৌরধদীর্ঘং হুক্মং প্রযত্ববিশেষপূর্বকং রেচনম্ সহজতঃ 
পুরণঞ্চ । প্রীণায়ামপ্রবত্বেষু সর্বকরণানাং স্থিরশূন্তবন্তীবস্ত স্মারকাণি রেচন-পুরণ-বিধারণানি। 
ধীপ্রসাদার যুক্তজ্ঞানার্জানম্। জ্ঞানেষু কাধ্যকরং যৎ। জ্ঞানার্জনোপায়েষু শ্রদ্ধাসহিত। জিজ্ঞাসা । 
জ্ঞানার্জন প্রতিপক্ষগ্রহাণায় মানস্তব্বতাত্মন্তরিতাত্যাগঃ। ন্ারেধু থে। বথার্থ-লক্ষণাগাঃ সাঁধকঃ। 
লক্ষপীন্থ যা প্রশ্ফুটধারণায়া৷ ভাবিনী। ত্ঠায়প্রয়োগেষু দ্রষ্টরবিকারিত্বলাধনম্। তত্রাপি মহদত্মা- 
ধিগমপূররবকঃ বিবেকথ্যাতিপর্ধ্বসিতঃ বিচারঃ | 

বাহথদ্্ববোধপদার্থবোধেষু দিকালয়োমু' লবোঁধঃ অনাঁদিসতীবোধশ্চ। বিকল্পেষু সবিতর্কাঙো যঃ। 
কলনান্ু ধ্যযকল্পনা। ধ্যেরকল্পনাস্্ হক্মতর! শুদ্ধতরাত্মক্ন| বা। সক্করেষু সঙ্কল্পং জহানীত্যাত্মকো 
যঃ। তন্বাধিগমায় ধ্যানম্। হুঙ্মতরভাঁবাধিগমহেতুষু সবিচারং ধ্যানম্। জ্ঞানদীপ্তিকরেষু যৌগিনো 

সহায়ের মধ্যে সম্তোষ এবং হেয়তত্ের জ্ঞান (অনাগত ছুঃখই হেয়, তাহার তত্ব অর্থাৎ হুঃখের কারণ, 
ছঃখের প্রহাণ ও ছুঃখপ্রহাণের উপায় ) শ্রেষ্ঠ । ইষ্টপ্রান্তি হইলে যে তুষ্ট নিশ্চিন্তভাব অনুভূত হয়, 
তাহার স্বতিপ্রবাহ ধারণ! করা সম্তোষসীধনের মধ্যে প্রধান। দমের মধ্যে বাগ্ম। বাক্যের মধ্যে 
তত্ত্ববিষয়ক বাক্য । ইপ্ছিয়গণকে বিষরতোগে নিবস্ত রাঁখিরা কাম্য বিষয়কে স্মরণ ন| কর! কাম- 
দমনোপায়ের মধো শ্রেষ্ঠ । লোভদমনোপারের মধ্যে তুষ্ট হইয়৷ অভাব সঙ্কোচ করা শ্রেষ্ঠ । শাঁরীর- 
স্থৈর্ধের মধ্যে চস্ষুর স্থৈর্্য শেষ্ঠ। 

ধারণার ছারা চিত্তবন্ধন করিবার জন্য আধ্যাত্সিকদেশ এবং শ্বাঁস ও প্রশ্বাস শ্রেষ্ঠ । আধ্যাত্বিক- 
দেশের মধ্যে হৃদয় হইতে ব্রঙ্গরন্ধ পর্যন্ত জ্যোতিশ্খ্ম বোধব্যাপ্তদেশ শ্রেষ্ঠ । দীর্ঘ, সু, প্রবত্ব- 
বিশেষসাধ্য রেচন এবং সহজতঃ পূরণ-_-ইহাই স্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সমস্ত করণের স্থির, 
শূন্যবৎ ভাব যাহা স্মরণ করাইয়া দে ( অর্থাত স্থৃতি আনন করে ) তাদৃশ রেচন, পূরণ ও বিধারণ 
নামক প্রবত্ব প্রাণারামপ্রবত্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । বীশক্তির প্রসন্নতার জন্ত যুক্তজ্ঞানার্জন, জ্ঞানের মধ্যে 
কার্যকর জ্ঞান, এবং জ্ঞানার্জনের উপাঁয়ের মধ্যে শরন্ধাসহিতা জিজ্ঞাস! শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানার্জনের প্রতি- 
পক্ষনাঁশের জগ্ট অভিমান, স্তন্ধত৷ (নিজের গুরুত্ববুদ্ধি-হেতু অবিনেরতা৷ ) ও আত্মস্তরিতা ত্যাগ করা 
শ্রেষ্ঠ ক্প। ন্যায়ের মধ্যে যাহা পদার্থের যথার্থ লক্ষণ! সাধিত করে, তাহ শ্রেষ্ঠ । লক্ষণার মধ্যে 
যাহা মনে প্রন্ষুট ধারণ! উৎপাঁদন করে, তাহা! শ্রেষ্ঠ । স্ায়প্রয়োগ ও বিচারের মধ্যে যাহা দ্রষ্টার 
অবিকারিত্ব সিদ্ধ করে, তাহ। শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ সুখছুঃখে পীড্যমান আত্মা কিরূপে সুখহুঃখা- 
ভীত তাহা যে বিচারপূর্ক সিদ্ধ হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিচার; মহত্ত্ব সাক্ষাৎকারপূর্বক যে বিচারের 
৯1 .পর্ধাবসান হয় তাদুশ 'সমাধিনির্শল বিচারই (অর্থাৎ সবিচার সম্প্রজ্ঞাত ) বিচারের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ। . | | 

দিক (অবকাশ; আকাশ ভূত নহ-))9 কাঁলের মূল বুঝা এবং অনাদিসত্। কিরূপে সম্ভব, 
তাহ বুঝা বাহাদুর্ব্বোধ্য পদার্থ বুঝার. মধ্যে শ্রেষ্ঠ । . বিকল্পের মধ্যে সবিতর্ক সমাধির অঙ্গভূত বিকল্প 
শ্রেষ্ঠ। ক্রনার মধ্যে ধ্যেয কল্পনা । . .ধ্যের়ন্ননার অধ্যে আপনাকে ুগ্মতর ও শুপ্ধতর কল্পনা করা 
শ্রেষ্ঠ (মুমুক্ষাচতু ভরত) |. সনকল্পবক ত্যাগ করিলাম এই সন্কপন__সহলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । ভন্বাধি- 
গমের জন্য ধ্যান শ্রেষ্ট 1 -"উত্তলোত্তর-্পুক্মভাব সাঁক্ষাংকারের জন্ত সবিচার ধ্যান শ্রেষ্ঠ । জাজের 
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গ্ঞানদোধপ্রেক্ষণং সর্বজ্ঞ পুরুষে নিভ রশ্চ। 

স্থলকায়তত্ববোধেষু প্রযত্রশৈথিল্যে সিদ্ধে অসংহতঃ প্রীপক্রিয়াপুঞ্জঃ কায়প্রদেশ ইত্যধিগমঃ | 
সু্কায়তত্ববোধেষু মহদাত্মপপ্রাণাধিষ্ঠানভূতোহগুর্ব। অনস্তো বা বোধাকাশঃ। নুক্মতমান 
নিরোধ্ভূমিঃ। ঈশ্বরধ্যানীলগ্বনেষু হাদ্দণকাশঃ। সত্যসাধনেষু খজুচিত্তন্ত স্বপ্লভাঁবিতা। আর্জব- 
সাধনেষু নিরীহন্ত অছ্ষটচিন্তা | 

পদার্থরত্বানি গৃহাঁণ যোগিন্ বিষ্যান্ধান্ধেহি সমুদ্ধ,তানি। 
ত্রৈলোক্যরাজ্যাচ্চ পরং পদং বং প্রীপ্তাসি ভূত্বা! বররত্ুমালী ॥ 

ইতি সাংখ্যবোগাচারধ্য-শ্রীমদ্হরিহরানন্দ-আরণ্যগ্রথিত৷ বররত্বমালা সমাপ্ত] । 

দীপ্তিকর উপায়ের মধ্যে যোগধুক্ত হইয়া নিজের জ্ঞান-দৌষ-চিন্তন ও সর্ব্ঞ পুরুষে নির্ভর করা শ্রেষ্ট 
কল্প। 

প্রযত্রশৈথিল্যের দ্বারা শরীর সম্যক্ স্থির শৃন্তবৎ হইলে, কায়প্রদেশ অকঠিন, প্রাণক্রিযাপুপ্ন্বরূপ, 
এইরূপ সাক্ষাৎকার স্থুলশরীর-তত্ব-বোধের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । মহনাত্মীর যে প্রাণ__যাহ! প্রাণের হুক্মতম 
অবস্থা_-তাহার অধিষ্ঠানভূত যে অণু বা অনন্ত বোধাকাশ, তাহাই হুক্মকার়তত্ব-বোধের মধ্যে শ্রেষ্ট 
কেবল “অশ্মি মাত্র বলিয়া সেই বৌধাকাশ অণু এবং তত্দারা সার্বজ্ঞ্য হয় বলিয়া তাহা অনস্ত। 
হুঙ্ষৃতম স্থিতির মধ্যে নিধোধভূমি ( যোগদর্শনোক্ত ) শ্রেষ্ঠ (প্রক্কৃতিলয়াদিও সুক্মতম স্থিতি আছে, 
কিন্তু তন্মধ্যে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিই শ্রেষ্ট )। ইশ্বর-ধ্যানের যে যে আলম্বন আছে, তন্মধ্যে হার্াকাশ 
শ্রেষ্ঠ। সত্যসাধনের মধ্যে খজুচিত্ত হইয়া স্বল্পতাষণ শ্রেষ্ঠ । আর্জবসাধনের জন্য নিরীহ বা নিষ্পৃহ 
হইয়া অদুষ্ট চিন্ত| করা৷ শ্রেষ্ঠ। ৃ 

হে যোগিন্! মোক্ষবিষ্ঠারপ স্ুধান্ধি হইতে বাহা সমৃদ্ধ ত, সেই পদার্থরত্ব সকল গ্রহণ কর। 
বররত্বমালী হইয়া ত্রেলোক্যরাজ্য অপেক্ষাও যাহ। পরম পদ, তাহা প্রাপ্ত হইবে। 

বররতু ম!ল। সমাপ্ত। 

সাংখ্যততালোক সমাপ্ত। 
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সাংখ্ীয় প্রকরণমাল।। 
১। তত্বপ্রকরণ। 

১। তত্ব কাহাকে বলে। ভাব পদার্থদিগের সাঁধারণতম উপাদান ও মূল নিমিত্তই সাংখ্যের 
তত্ব। ইহারা বাস্তব পদার্থ, অতএব জ্ঞানশক্তির কোন-না-কোঁন অবস্থায় তত্বসকল যে সাক্ষাৎ 
জ্ঞাত অথবা উপলন্ধ হইতে পারে, ইহাই সাংখ্যের সিদ্ধান্ত । সাক্ষাৎ জান। অথবা অচিন্য তত্বের 
জন্য অচিস্ত্য অবস্থাপ্রাপ্তিই উপলব্ধি। স্থতরাং উল্লিখিত লক্ষণা অর্থাৎ উপলব্ধিযোগ্যতা, 
সাংখ্ীয় তত্ব সম্বন্ধে অনপলাপ্য। ফলে যে সকল নিমিত্তকারণ, উপাঁদানক।রণ ও কার্য কেবল 
কথামাত্র বা অভাব পদার্থ, তাহার! সাংখ্যমতে তত্বমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না । 

তত্বগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যায়, ঘথ! সাঁধারণতম কাধ্য, সাধার্ণতম উপাদান ও 
মূল নিমিত্ত। ভূত 'ও ইন্দ্িয়গণ সাঁধারণতম কাধ্য ; মহৎ, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র সাঁধারণতম 
উপাদানও বটে এবং সাধারণতম কাধ্যও বটে। প্রক্কৃতি সর্ববসাঁধারণ মূল উপাদান এবং পুরুষগণ 
মূল নিমিত্ত। 

ভূততত্বগুলি সাধারণ ইন্দিয়শক্তির অপেক্ষাকৃত স্থির অবস্থায় সাক্ষাংকুৃত হয়। এই স্ত্ধ্য 
সম্যক্ স্থধ্য না হইলেও ইহা লাভ করিতে হইলে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ইন্জ্রি়ের যে অভ্যন্ত 
ক্ষিপ্রগতি আছে তাহাকে সংযত করিতে হয়। তন্মাত্রতত্ব ইন্দ্িরশক্তির অধিকতর স্থির অর্থাৎ 
অতিস্থির অবস্থার দ্বারা সাক্ষাৎকৃত হর । 

ইন্দরিয়তত্ব সাক্ষাৎ করিতে হইলে যোগোক্ত কৌশলে বাহাজ্ঞান বিলুপ্ত করিতে হয়। এইরূপে 
চিন্তকে অস্তমুথ করিলে, তন্মাত্র সাক্ষাৎকারেও বে ঈষৎ বাহাজ্ঞান থাকে তাহাও লোপ পায়। 

অহংকার ও মহৎ (বুদ্ধিতত্ব) ধ্যানবিশেষের দ্বার! সাক্ষাতরুত হর। প্রকৃতি ও পুরুষতত্ব লিঙ্গের 
বা! কাধ্যের দ্বারা জ্ঞাত হইলেও স্বরূপত অচিন্ত্য, অতএব চিত্তনিরোধরূপ অচিন্ত্য অবস্থাপ্রাপ্তিই 
তাহাদের উপলব্ধি । 

স্থৃতরাং প্রতিপন্ন হইল যে সাংখ্যের কোন তত্বেরই নিদ্ধারণ কেবল অনুমীন বা উপপত্তির উপর 
নির্ভর করে না। ব্যবহারিক জীবনে তাহারা সহজে উপলব্ধ হম না বটে, কিন্তু জড় বিজ্ঞানের সুপ 
বন্তগুলিও এরূপে উপলব্ধ হয় না। বৈজ্ঞানিক তাহাদের পরিজ্ঞানের জন্য বিশেষ অবস্থার স্থষ্টি 
করেন। সাংখ্যও তাহাই করেন। প্রভেদের মধ্যে এই বে সাংখ্যের পরীক্ষ। চৈত্তিক পরীক্ষাগারে 
(1161705] 1500156015তে ) হয়। এ পরীক্ষা! সকলেই করিতে পারেন, তবে যোগ্যতা আবশ্তক। 
আর, বিশেষ সাধনার ফলেই এ যোগ্যতা লাত কর! যাঁয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতেও চেষ্টালভ্য যোগ্য- 
তার অপেক্ষা আছে। অতএব তত্বনিদ্ধীরণে সাংখ্যের 'ও বিজ্ঞানের প্রণালী প্রায় একই এবং এ 
প্রণালী অবলম্বন করিলে সংশয়ের অবসর থাকে না। কিন্তু পদ্ধতি এক হুইলেও বিজ্ঞান, বস্ত- 
জগতের চর্ম বিশ্লেষণের পূর্বেই ক্ষান্ত হইয়াছে। সাঁংখ্য এই চরম বিস্লেষণের ফলে যে পঞ্চবিংশতি 
ভাব-পদার্থ পাইয়াছেন তাহাদিগকেই তত্ব বলে। 
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২। ভূততত্ব। বাহাজগৎ আমরা জ্ঞানেন্দ্রিয়গত, কর্েক্ট্িয়গত ও শরীরগত বোধের বা! 
প্রকাশগুণের * দ্বারা জানি। জ্ঞানেন্ত্িয়গত প্রকাশের দার! প্রধানত শবম্পর্শাদি পাঁচ ধর্ম জানি, 
কর্দেন্দ্রিয়গত প্রকাশগুণের দ্বারা বাহ্র চলনধর্মের জ্ঞান প্রধানত হয়; এবং শরীর বা! প্রাণগত 
প্রকাশের দ্বারা কাঠিষ্ঠাদি জাড্যপর্ষ্ের জ্ঞান প্রধানত হয়। অতএব বাহের জ্ঞেয় ধর্ম সকল তিন 
ভাগে বিভাজ্য, যথা-_প্রকাঁ্ত, কাধ্য % হাধ্য 3 জাডয। প্রকান্ঠধর্্ম যাহ! জানেন্্িয়ের বিষয় 
তাহারা যথা- শব, স্পর্শ বা তাঁপ, রূপ, রস ও গন্ধ। সেইরূপ বঙ্দেন্জিয়ের প্রকাশ্ত আঙ্লেব নামক 
ত্বাচ বোধ। আমাদের ত্বকে তাপবোধ ব্যতীত যে স্পর্শবোধ আছে তাহার নাম “তেজ; আর 
তাহার বিষ্ন “বিগ্োতফিতব্য”-_“তেজশ্চ বিচ্যোর্তিিতব্য”__ শ্রুতি । তেজ অর্থে শীতোষ ব্যতীত 
অন্য ত্বাচ বোঁধ, ইহা ভাষ্যকার বলেন। এ ম্পর্শবোধই জিহ্বা, পাঁণিতল প্রতি বর্মেন্রিয়ে স্থিত 
স্পর্শ-বোঁধ। গ্রাণের প্রকাণ্ত নানারূপ সঙ্ঘাত, স্বাস্থ্য ও অন্বাস্থ্যবোধ। 

৩। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহাক যে চালনন্ধ আছে, তন্দারা আমাদের রূপাদি বিষয়ের চলনের জ্ঞান 
হয়। যেমন একটী আলোক একস্থান হইতে স্থানান্তরে গেল-_--_এই চলনজ্ঞান চক্ষুঃস্থ চালনযন্ত্রের 
সাহায্যেই হয়। সেইরপ বর্শেন্দ্রিয়ের চলননিষ্পাগ্ভ বাক্য, শিল্প, গমন আদি বিষয় হইতে বাঁহোর 
কাধ্যধর্থের জ্ঞান হয়। প্রাণের দ্বারাও সেইরূপ বাহের চাল্যধর্শের কিছু জ্ঞান হয়। যথা-_কাঠিন্ 
অত্যন্ত অচাল্য, কোমলতা তদপেক্ষ। চাল্য বা ভেগ্ঠ ইত্যাদি । 

৪| জ্ঞানেন্রিযগত যে জড়ত! আছে ততন্বারা শব্দাদিগ্রকাণ্ঠধর্দ্ের আবরণত। ও অনাবরণতারূপ 

জাড্যধর্মের জ্ঞান হয়। শব্দ, তাপ, রূপাদির প্রবল ক্রিয়াকে আমরা স্ফুটরূপে জানি আর অপ্রবল 
ক্রিরাকে আবৃততররূপে জানি, ইহাই শব্দার্দি বিষষের জাঁড্যের উদাহরণ । জ্ঞানের ও ক্রিয়ার রোৌধক 
ধর্মই যে জড়তা তাঁহা স্মরণ রাখিতে হইবে। কাধ্যবিষয়ের জড়তা সেইরূপ বর্েন্দ্রিয়ের শক্তিব্যয় 
হইতে বুঝি। প্রাণের দ্বারাই জড়তা ভালরূপে বুঝি । যাঁহা শরীর ও প্রাণ যন্থুকে বাঁধা দেয় সেই 
বাঁধার তাঁরতম্য অন্থুসারেই কঠিন, তরল আদি পদার্থ বুঝি । 

৫। সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই নিয়ত কাঁধ্য হইতেছে এবং তাহাঁর অনুভূতির সংস্কারও জমিতেছে। 
সেই সংস্কার হইতে স্মৃতিপূর্ববক অনুমানের দ্বারা আমরা সংকীর্ণভাবে সাধারণত বাহ্ বিষর জানি। 
পাঁথর দেখিলেই তাহা কঠিন মনে করি। অবশ্ঠ কাঠিন্য চক্ষুগ্রণাহা নহে। পূর্বে এরূপ দ্রব্য যে 
কঠিন তাহ! ছু"ইয়া জানিয়াছি। তাহা হইতে অব্যবহিত অনুমানের দ্বার উহা! কঠিন মনে করি। 
পাথর নামও চক্ষুর বিষয় নহে। ন্মরণের দ্বারা উহারও জ্ঞান হয়। 

৬। অতএব সাধারণত বা ব্যবহাঁরত আঁমরা! প্রকাশ্, কাঁধ্য ও ধার্য ধর্মকে মিশাইয়৷ বাহাজগৎ 
জানি। এইরূপ জানার যাহ। জ্ঞেয় দ্রব্য তাহার নাম ভৌতিক ঝ| প্রভৃত। 

৭। প্ররূপ ভৌতিক দ্রব্য লইরা তাহার মূল কি তাহ! যদ্দি বিচার করিতে যাই তবে “অণু” 
পরিমাণের এ ত্রিবিধ ধর্ম্ুক্ত একদ্রব্যে আমর। উপনীত হইতে পারি। সেই অণুপরিমাণ যে কত 
তাহা বলার জো নাই বলিয়৷ উহা এ দৃষ্টিতে অনবস্থ-দোষযুক্ত। দ্বিতীয় দোষ, সেই অপুকে 
কল্পন! (উহা কল্লিত বা 170০1766081) করিতে গেলে তাহাতে কোন-না-কোন রূপাদিগুণ, 

ক্রিয়াগ্ডুণ ও জাড্যগুণ কল্পনা করিতেই হইবে। উহাতে রূপাদিধর্থের মূল কি তাহা! জান! যাইবে 
না। কেবল পরিমাণের ক্ষুদ্রতাই মাত্র কল্পিত হইবে। 

৮। সাংখ্যের প্রণালী অন্যরূপ। এ দোষের জগ্ঠ প্রাচ্য ও পাঁশাত্যদের এরূপ কাল্পনিক 

* দপ্রকী শক্রিয়াস্থিতিশীলং তৃকেন্দ্রিয়াত্মবকং ভোগাপবর্গীর্ঘং দৃশ্তম্”--( যৌগন্ত্র )। অতএব 
সমন্ক ইন্জিয়েই প্রকাশ, ক্রিক! ও স্থিতিগ্ণ আছে । 



৩৯২ তত্প্রকরণ । 

পরমাখুবাদ সাংখ্য গ্রহণ করেন না। সাংখ্যকে বাহোর অকাল্পনিক মুলদ্রব্যের প্রমিতি করিতে হইবে 
বলিয় সাংখ্য অন্যরূপে বাহজগৎ বিশ্লেঘ করেন। 

৯। শবের মূল সাক্ষাৎ করিতে হইলে প্রথমত শব্দগুণমাত্রে রূপাদি-জ্ঞানশৃন্ত হইয়া চিত্তকে 
সম্যক্ স্থির করিতে হইবে। তাহাতে বাহ্জগৎ শব্মময়মাত্র বোধ হইবে। স্মুতরাং তাহাই আকাশ- 
ভূত। বায়ু আদিরাও সেইরূপ। অতএব “শব্দলক্গণমাকাশং বায়ুস্ত স্পর্শলক্ষণঃ। জ্যোতিষাং 
লক্ষণং রূপং আপশ্চ রসলক্ষণাঁঃ। ধারিণী সর্বভৃতানাম্ পৃথিবী গন্ধলক্ষণ! ॥” এইরূপ ভৃতলক্ষণই 
গ্রাহথ এবং ইহার! প্রকৃত ভূততত্ব। ভূততত্ব সমাধির দ্বারা সাক্ষাৎ করিতে হয়। অন্য বিষয় ভুলিয়। 
এক বিষয়ে চিত্তের স্থিতিই সমাধি। অতএব রূপাদি ভুলিয়া শব্মাত্রে চিত্তের স্থিতি আকাশ-ভূতের 
সাক্ষাৎকার হইবে। ইহাতেও ভূতের প্রকৃত লক্ষণ বুঝ! যাইবে। 

১০। নৈয়া্িকেরা বলেন “কদস্বগোলকাকারঃ শব্দারস্তো হি সম্ভবেৎ * * * বীচিসম্তানপৃষ্টান্ত 
কিঞিৎ সাম্যাহ্দাহতঃ। নতু বেগাদিসামর্থ্যং শব্দানামস্ত্যপাঁমিন ॥” (ন্যায়মঞ্জরী ৩য় আঃ) অর্থাৎ 
কদঘ্থগোলকাকার বা কদগ্ধ কেশরের ন্যায় শব্দ সর্বদিকে গতিশীল। বীচিসম্তানের সহিত কিছু সাম্য 
থাকাতে তাহাও এ বিষয়ে উদাহত হ়। জলের বেরূপ বেগ সংস্কার আছে শর্ধের সেরূপ নাই। * 
আলোকের গতিও নৈগায়িকেরা৷ অচিন্ত্য বলেন। উহা! এবং সহচর তাঁপও যে কদঘ্কেশরের স্ঠাঁয় 
বিসর্পিত হয় তাহ! প্রত্যক্ষত জাঁন। যায়। 

১১। প্রকাশ্ঠ, ক্রিয়াত্ব ও জাঁড্যধর্ম বাহ! জ্ঞানেন্দ্িয়, কর্শেন্দ্রিয় ও প্রাণের দ্বারা যথাক্রমে 
সম্যক্ জানা যায়, তাহাদের সমাহারপূর্ববক যে বাহজ্ঞান তাহ! প্রতৃত, ইহা পূর্বের বলা হইয়াছে। 
উহার কাঠিন্য, তারল্য আদি অবস্থা অন্থুসারে একরূপ ভূত-বিভাগ হয়। মাত্র শব্জ্ঞানের সহিত 
অনাবরণ ব। ফাঁক বা অবাধত্ব জ্ঞান হয়, শীতোষ্জ্ঞান ত্বকৃশ্রিষ্ট বাযু হইতে হয়, রূপ উষ্ণতা বিশেষের 
সহভাবী, রসজ্ঞান তরলিত দ্রব্যের দ্বার! হয় এবং গন্ধজ্ঞান হুঙ্ষচূর্ণের অভিঘাতে হয়। এইজন্য 
অনাবরণত্ব, প্রণামিত্ব ( বায়বীয় দ্রব্য অত্যন্ত প্রণামী বা চঞ্চল), উষ্ণত্ব, তরলত্ব ও সংহতত্ব এই 
পঞ্চধর্থে বিশেষিত করিয়৷ সংযমের দ্বারা বাহদ্রব্য আয়ত্ত করার জন্য এরূপ ভূত গৃহীত হয়। উহাকে 
যোগশাস্তে “শ্বরূপভূত” বলে ও বৈদাস্তিকের! পঞ্চীকুৃত মহাভূত বলেন। 

১২। তন্মাত্রতত্ব। ভৌতিক দ্রব্যের মূল কি তাহা অনুসন্ধান করিতে যাইয়! প্রাচীন ও 
ও আধুনিক সর্ধববাদীর! পরমাণুবাদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। সাধারণতঃ পুরাকালে পরমাণু 
কাঠিন্যুক্ত ক্ষুদ্র দান! বলিয়া কল্পনা কর! হইত এবং প্রাচীনের! তাদশ উপপত্তিবাদের বা থিওরীর 
দ্বার! বাহৃজগতের মূল নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অধুন। পরমাণু আবর্তমান বিছ্যুত্-বিন্দু 
(6150007 ) বৃলিয়৷ স্থির হইয়াছে । কিন্তু যে পরমাণুর ক্রিয়ায় শব্বরূপাঁদি জ্ঞান হয় তাহ! 
শব্দার্দিহীন হইবে, সুতরাং তাদৃশ দ্রব্য বাহ্রূপে অজ্ঞেযর হইবে। বিশেধত পরমাণুর পরিমাণ 
অবিভাজ্য মনে করা৷ স্াষ্য কল্পনা নহে। কেহ উহাতে পরিমাণের বীজ আছে মনে করেন, কেহ 
( বৌদ্ধ ) উহাকে নিরংশ বলেন, অনেকে উহাদের নিত্য বলেন। বিদ্যুৎ যে বস্তৃত কি তাহা ন! 

স্পা 

%* ইহ! যথার্থ কথা । বেগ সংস্কার বা 10071201008 বীচিতরঙগের গতির বা ৮/৪/৩ 
0১০()০% এর নাই। শ্ব্দরূপাঁদি যাহারা তরঙ্গরূপে বিস্তৃত হয়, তাহার! একরূপ বাহক ভ্রব্যে 
একরূপ বেগেই বিসর্পিত হয়, উদ্ভবকেন্ত্রের গতিতে বা অন্য কোন কারণে সেই বেগের হ্বাসবৃদ্ধি 
হয় না__কিন্ত তরঙ্গের উচ্চাঁবচতা৷ কমে মাত্র। একট! রেলগাড়ী ধ্লাড়াইয়৷ “সিটি দিলে বা তোমার 
দিকে বেগে আদিতে আঁসিতে “সিটি' দিলে তুমি একই সমন্ন তাহ! শুনিতে পাইবে। কেবল 
“সিটির সুরের তারতম্য হইবে। 



সাংখীয প্রকরণমালা। ৩৯৩ 

জানাতে আধুনিক পরমাণুবাদও অজ্ঞেয়বাদ-বিশেষ। পরস্ত উহার সব থিওরী বলিয়! 
এরূপ পরমাণু অপ্রতিষ্ঠ পদার্থ। চ1০1:০0এরও 5-8160:00 কল্পিত হইতেছে । কোথাম়্ 
শেষে ঈড়াইবে তাহার ঠিকানা নাই। 

সাংখ্যের মত অন্যরূপ, কারণ সাংখাীর তত্বকল থিওরী বা উপপতিবাদ নহে কিন্ত 
অনুভূয়মান ভাব পদার্থ বা 28০ শব্দাদিরা সবহ প্রকাশ, ক্রিয়। ও স্থিতি-আত্মক, ইহা প্রত্যক্ষ 
বিষয়। ক্রিয়! স্বভাব্ত স্থিতির বা জড়তার দারা নির্মিত হওয়াতে সভঙ্গরূপে হয় (ফলত ভঙ্গতা 
ব্যতীত ক্রিয়া কল্পনী় হয় ন|)। অতএব যে ক্রিগ্নার দ্বারা শব্দাদি হর তাহা! সভঙ্গ বা তরঙ্গরূপ। 
সেই তরঙ্গিত ক্রিয়ার ছার। ইন্দিয়াভিঘাঁত হইলেই ন| “রজসা উদ্ঘাটিতঃ” হইলে জ্ঞান হয়। কিন্ত 
্ ক্রিয়া! এত দ্রুত হয় যে সাঁধাঁরণ ইন্দিয়ের দ্বারা আমবা] প্রত্যেকটি ধরিতে পারি না কিন্তু অনেকগুলি 
একসঙ্গে অনবচ্ছিন্ন ভাবে গ্রহণ করি। উহাই “অণুপ্রচ়বিশেবান্মা” স্থল দ্রব্যের স্বরূপ। কিন্তু এক 
একটি প্রিয়াজন্য 'অভিঘাত হইতে জ্ঞানের অণু অংশ উৎপন্ন হইবে। শব্দাদি-জ্ঞানের তাদৃশ অণু 
ংশই তন্মাত্র। 
১৩। তন্মাত্র অর্থে “সেইমাত্র, অর্থ।ৎ শব্দমাত্র, স্পর্শমার, ইত্যাদি; অতএব উহা 

পরমাণুর স্তায় অজ্ঞেয় বা অজ্ঞাত দ্রব্য নহে কিন্ত জ্ঞেয় বা জ্ঞাত শব্দাদিগুণের অণু অংশমাত্র। 
“গুণস্ৈবাতিসথক্রূপেণাবস্থানং তন্মাত্রশব্দেনৌচ্যতে”। তাদৃশ সুক্ষ জ্ঞানের প্রচয় হইতে যখন 
ষড়জাদি বা! নীলগীতাদি বিশেষ বা স্থল গুণের জ্ঞান হদ, তখন অপ্রচিত সেই স্ুঙ্মজ্ঞানে নীলাদি 
বিশেষ থাকিবে না। তাই তন্মাত্রের নাম অবিশেব। অন্ত কারণেও উহাকে অবিশেষ বল! যাঁইতে 
পারে। নীলগীতাঁদি বিশেবজ্ঞান আমাদের সুখ, ছুঃখ ও মোহবপ বেদনার সহভাবী। অতএব তন্মাত্র- 
জ্ঞানে সুখাদিবিশেষ (শান্ত, ঘোর ও মূঢ় ভাব সহ বাহাজ্ঞান ) থাকিবে না ।* সাং ত. 8 ৫৯। 

১৪। শবাদি বিষয় ক্রিরাম্মক। ক্রিয়| কাল ব্যাঁপিয! হয় সুতরাং শব্দাদি জ্ঞান কাল ব্যাপিয়। 
হয়। শব্দ সম্বন্ধে ইহা স্পষ্ট অন্তুভব হয় বে পূর্ববক্ষণের শব্দ লয় হন ও পরক্ষণের শব্ধ গৃহীত হয়। 
তাঁপ ও রূপজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে সেই প্রকারেই হয়, যদিচ ভ্রান্তি হয় যে উহা! একইরূপ রহিয়াছে । 
বস্তৃতপক্ষে প্রতিক্ষণে রূপাদি ক্রিয়৷ বিসর্পিত হইয়! চক্ষুকে সক্রিয় করিতেছে ও প্রবাহরূপে তাহার 
জ্ঞান চলিতেছে । তন্মাত্র বাহজ্ঞানের ক্ষুদ্রতম অংশ বলিয়া! তাহ। কাঁলিক ধারাক্রমে ( শবের স্ায় ) 
গৃহীত হইবে এবং তাহাতে বিস্তর ব! দেশব্যাপিত্ব অভিভূত হইবে ॥ “নিত্যদা হৃঙ্গভৃতানি ভবস্তি ন 
বস্তি চ।” অর্থাৎ বাহ্বস্তর অঙ্গভূত ক্রিয়া বা তজ্জনিত জ্ঞান সর্বদাই হইতেছে ও যাইতেছে 
ব৷ সভঙ্গরূপে চলিতেছে, এই শাস্্-বাক্য স্মরণ রাখিতে হইবে। 

১৫। স্থুল শব্দাদি জ্ঞানের মুল তন্মাত্র নামক জ্ঞান। পঞ্চ তন্মাত্ররূপ নানাত্বযুক্ত জ্ঞানের 
মূল হইবে আমিত্ব নামক এক জ্ঞান, অতএব সেই আমিত্বপ্ঞান বা অহঙ্কার বা জ্ঞানাত্মাই প্রপঞ্চিত 
জ্ঞানের মূল। উহীরই অর্থাৎ ভূতবূপে বিকৃত অহঙ্কারের, নাম ভূতাদি। কিঞ্চ শবাদিজ্ঞান শু্ধ 
আমাদের আমিত্ব হইতে উৎপন্ন হয় না, তজ্জন্য বাহা উদ্রেকও চাই। যে বাহ্ উদ্রেকে আমাদের 

* প্রাচীন কাল হইতে পল্লবগ্রাহীর! মনে করেন যে, সাংখ্যমতে বাঁহাজগৎ সুখ, হুঃখ ও মোহ- 
আত্মক। ইহা অতীব ভ্রান্ত ধারণ! । স্থখাদিরা ত্রিগুণের শীল বা স্বভাব নহে কিন্তু উহার! গুণের 
বৃত্তি বা পরিণামবিশেষ। উহার! বিজ্ঞান বা চিত্তবৃত্তির সহভাবী মনোভাব এবং রাগছেষাদির 
অপেক্ষায় হয় ( যোৌগভাব্য ২২৮ দ্রষ্টব্য)। কোন বাহা বস্ততে রাগ থাকিলে তাহার বিজ্ঞান 
সুখসংঘুক্ত হইয়া হয় ইত্যাদি। ইহাই সাঁংখ্যমত। প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিই গুণের স্বভাব ; 
তাহারাই বাহ্ ও আত্যস্তর সমস্ত দৃপ্ত বস্তুতে লত্য এবং জগৎ যে তন্ময়, ইহাই প্রসিদ্ধ সাংখ্য মত। 

৫০ 



৬৯৪ অন্তপ্রকরণ । 

শব্দাদি জান হয় অর্থাৎ যাহার দ্বার! ভাঁবিত হইয়৷ আমাদের অন্তঃকরণে শবাদিজ্ঞান হয় সেই বাহ্ 
উদ্রেক অন্ত এক সর্বব্যাপী বা! সর্ধবসন্বত্ধ আমিত্বের বা ভূতাদি ব্রদ্মার শবাদিজ্ঞান হইবে। তাহাই 
সর্বসাধারণ ভূতাঁদি। প্রত্যেক প্রাণীর শব্দাদিজ্ঞানের উপাদান তাহাদের প্রত্যক্ ভূতাদি অর্থাৎ 
প্রত্যেক ব্যক্তির শবাদি জ্ঞানের উপাঁদানভূত তাহার নিজের ভূতাদি অভিমান। 

যাহ! গ্রহণ তাহ! তৈজস ও যাহ! গ্রাহ্ তাহ! ভূতারি 'অভিমান। বিরাটের ভূতার্দি তাহারও 
শবাদিজ্ঞানে পরিণত অভিমান। সেই শবাদিজ্ঞানে আমাদের শবাদি জ্ঞান হয়। আমাদের 
শব্দাদি জ্ঞানের উপাদান আমাদের অভিমান, বিরাটেরও সেইরূপ। বিরাটের উহা৷ ভূতাদি হইলে 
আমাদেরও উহা ভূতাদি। ূ 

১৬।, ইজ্জ্রিয়তত্ব। পঞ্চজ্ঞানেন্রিয়, পঞ্চকর্ধোর্সিয় ও সর্ব সাধারণ প্রাণ এই তিন প্রকার, 
বা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্টোন্দ্রিয় ধরিলে দুই প্রকার, বাহোন্দিয় সাধারণত গণিত হয়। মন অন্তরিন্দিয়, 
তাহ। এ ত্রিবিধ বাহেন্দ্রিয়ের অধীশ । মনঃসংবোগে শ্রবণার্দি জ্ঞান, কর্ম ও প্রাণধারণ [ (প্রাণঃ) 
মনঃকৃতেনায়াত্যন্মিন্ শরীরে” শ্রুতি ] এই ত্রিবিধ বাহোন্রিয়ের ব্যাপার সিদ্ধ হয়। মনের জ্ঞান 
অংশের বা বুদ্ধির অধীন বলিয়া জ্ঞানেন্ধিয়ের অপর নাম বুদ্ধীন্দ্রিয়। সেইরূপ কর্মেন্দ্িয় মনের 
স্বেচ্ছা অংশের অধীন ও প্রাণ মনের অপরিদৃষ্ট চেষ্টার অধীন । বাহেন্্িরের দ্বারা জেয়ের গ্রহণ 
ও চালন ব্যতীত আত্যস্তর বিষয়ের গ্রহণ এবং চালনও মনের কাধ্য। অর্থাৎ সঙ্বল্পন, কল্পন আদি 
'আভ্যন্তর কাঁ্য এবং মনের মধ্যে যে সব ভাব আছে বা ঘটে তাহারও জ্ঞান মনের কাধ্য। ফলত 
রূপরসাি বাহ্ জ্ঞান, বচনগমনার্দি ও প্রাণধারণরূপ বাহ্ কর্ম, বাহৃকর্মেরও জ্ঞান, আর “আমি 
আছি” 'আমি করি', সঙ্কল্প আছে, কল্পনা আছে ইত্যাদি আত্যন্তর ভাবের জ্ঞান এবং সন্কল্পন, 
কল্পন আদি রূপ আত্যন্তর কর্ম এই সমন্তই মনের কাধ্য। যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারন্বরূপ 
(যন্থারা জ্ঞেয় গৃহীত হয় ) সেইরূপ অন্তরের ভাব সকলের জ্ঞানের বে আত্যন্তর দ্বার তাহাই মন। 
পরস্ত যাহ! কেবল মানসিক চেষ্ট! (যেমন কল্পন, উহন আদি ) এবং তাদৃশ ক্রিয়ারও যাহা! অন্তরস্থ 
করণ তাহাও মন। 

ক্রিয়ার যাহ! সাধকতম তাহাই করণ। অর্থাৎ যাহার দ্বার! জ্ঞানাদি প্রধানত সাধিত হয় 
তাহাই করণ। উক্ত ত্রিবিধ বাহোন্দ্রিয় এবং অন্তরিক্িয় মন আমিত্ের করণ। আমি ইন্জিয়ের 
দ্বারা জানি, করি ইত্যাদি অনুভূতি উহার প্রমাণ। বিজ্ঞাত। পুরুষের তুলনায় আমিত্ব নিজেও 
করণ। যেহেতু আমিত্বের দারা দ্রষটপুরুষের সন্নিধিতে আমিত্ব স্বয়ং নীত হইয়া জ্ঞাত হয়। “আমি 
আমাকে জানি' এই অনুভূতি উহার প্রমাণ। ইহার এক “আমি” দ্রষ্টার মত এবং অন্ত “আমি 
দৃশ্ত ! উক্ত বাহ্ করণ ছাড়া ব্রিবিধ অস্তঃকরণ আছে ; তাহারা যথা-_চিত্ত, অহংকার ও মহান্ 
আত্মা। সমস্ত করণশক্তির নাম লিঙ্গ । 

১৭। চিত্ত ও মন অনেকস্থলে একার্থে ব্যবহৃত হয় । পৃথক্ করিয়। বুঝিলে বুঝিতে হইবে যে, 
চিত্তের ছুই অংশ,__এক মনোরূপ অন্তরিক্রিয় অংশ আর অন্যটি বিজ্ঞানরূপ বা! চিত্তবৃত্তিরপ অংশ। 
ইন্দিয়-প্রণালীর দ্বারু.যে জ্ঞান হয় তাহ। মিলাইয়। মিশাইয়া যে উচ্চ জ্ঞান হয় তাহাই বিজ্ঞান। 
বিজ্ঞানে নাম, জাতি, ধর্ম্ম-ধন্মী, হেয়-উপাদেয় প্রভৃতি জ্ঞান থাকে। নাম ও জাতি অবশ্য সাধারণতঃ 
শবাপূ্ববক বিজ্ঞাত হয়, কিন্ত কালা-বোবাদের অন্য সঙ্কেতে উহার কতক হইতে পারে। ভাষা বা 
তাহার সমতুল্য সঙ্কেতের ছারাই ভাষাবিদ্ মনুষ্যের প্রধানত উত্তম বিজ্ঞান হয়। তাঁধার অভাবেও 
পশুদের ও এড়মুকদের বিজ্ঞান হয়। তবে তাহ! উচ্চ শ্রেণীর বিজ্ঞান নহে। 

৯৮। বিজ্ঞানের এবং অন্তান্য বোধের অপর নাম প্রত্যয় বা পরিদৃষ্টতাব, জ্ঞেয় ও কার্ধ্য 



সাংখবীয় প্রকরণমাল! | ৬৯৫ 

বিষয় সবই পরিদৃষ্টভাব। উহা ছাড়া চিত্তের অপরিরৃষ্টভাব ব! সংস্কার নামক ধর্মও আঁছে অতএব 
চিত্তকে প্রতায় ও সংস্কার-ধন্দ্ক বল! হয়। 

চিত্তের যেরূপ বাহ বিষয় আছে সেরূপ আস্তর বিষয়ও আছে। আমি বা আমি আছি” এরূপ 
যে জ্ঞান হয় তাহ! আন্তর বিষয়-জ্ঞানের উদাহরণ &% | এই সাধারণ আমিত্বজ্ঞানের যাহা বিষয় 
তাহার নাম অহংকার বা সাধারণ “আমি, আমি' ভাব। “আমি এরূপ” 'আমি ওরূপ' বা “আমি এই 
এই ঘুক্ত' এতাদৃশ “আমি আমাঁর'-ভীবই (1-501756) বাঁ অভিমানই অহংকার। অন্ত কথায় 
আমি জ্ঞাতা, আমি কর্তা, আমি ধর্তা, এইরূপ জ্ঞান, কর্ম এবং ধাঁরণেরও উপরিস্থ যে আমিত্বভাৰ 
যাহাতে এ সব নিবন্ধ তাহাই অহংকার এবং তাহ। নিয়স্থ সর্ধবকর্ণশক্তির উপাদাঁন__যে করণশক্তির 
দ্বারা ইন্দিয়াধিষ্ঠান সকল যন্বর্ূপে উপচিত হয়। 

১৯। মহান আত্মা। আমি জ্ঞাতা, কর্তা, ধর্তা-__এরূপ অভিমানের যে পূর্ববভাব বা 
উহার যে মূল শুদ্ধ 'আমি”-ভাব তাহার নাম মহত্তত্ব বা মহান্ আত্মা । অন্মীতি মাত্র বা শুদ্ধ আমি 
মাত্র আত্মা বা অহং-ভাঁবই মহাঁন্ আত্ম।। চিত্ত যখন ম্বমূল এই শুদ্ধ অহস্তাবের অন্বেদন পূর্বক 
ড্তাতৃত্ব, কর্তৃত্ব আদি ভূলিয়! কেবল উহাতে অবহিত হয় তখনই মহতের বিজ্ঞান হয়। যেমন, 
শরীরের যে জ্ঞাননাঁড়ী আছে-_যদ্দারা তদ্বাহ বিষয়ের জ্ঞান হয়__তাহাতে কিছু বিকার 'ঘটিলে যেমন 
সেই জ্ঞাননাড়ী নিজ মধ্যস্থ সেই বিকারকেও জানিতে পারে, সেইরূপ চিত্ত বাহা বিষয়ও জানে এবং 
স্বগত ভাব (যাঁহা তাহার বৃত্তিভূত এবং উপাদীনভূত অর্থাৎ মহৎ, অহঙ্কার ) তাহাও জানে। 

২০। ত্র্িগুগ। ভূত, তন্মাত্র, ইন্দিয়, চিত্ত, অহং ও মহৎ এই তেইশটি তত্র বিষয় বিবৃত 
ইইল। ইহারা সাক্ষাৎ অন্ুভবযোগ্য ভাঁব পদার্থ। ইহাদের উপাদান কি; ইহার! কিসে নির্দিত-_ 
পরেখন এই প্রশ্ন হইবে। নানাবিধ অলঙ্কার বা নান] মৃৎ্পাত্র দেখিয়। যে উপায়ে স্থির করি যে, 
ইহাদের উপাদান স্বর্ণ বা মৃত্তিকা, ঠিক সেইরূপ উপাঁয়ে এখাঁনেও চলিতে হইবে । ইহার উত্তর 
প্রাচীন ও আধুনিক অনেক দার্শনিক দিবার চেষ্টা! করিয়াছেন কিন্তু অধিকাংশ বাঁদী উহ! অজ্ঞেয় 
বলিয়াছেন (কোন কোন ঈশ্বরকারণবাদী ঈশ্বরকে অজ্ঞেয় বলাতে তাঁহারা ও প্ররুতপক্ষে অজ্ঞেমবাদী )। 
অধিকন্তু অনেকে নিজের বুদ্ধির উপমায় উহা! মানবের পক্ষে অজ্জ্রেয় বলেন। প্রণালী-বিশেষে চলিলে 
পরী বিষয় অজ্জেয় হইবে সন্দেহ নাই $ কিন্ত সাঁংখ্যের প্রণালী অন্তরূপ। তাহাতে জ্ঞেয়ত্বের চরম 
সীমায় যাওয়া যাঁর এবং জানা যায় যে তাহার পর আর জ্ররেয় নাই। পরস্ত অজ্ঞেয় আছে বলিলে 
সম্যক্ অজ্ঞেয় বলা হয় না; কারথ কিছু জ্ঞে় হইলেই তবে “আছে” বলি। যাহা সম্যক অজ্জেয় 
তাহাকে আছে বলা অসম্ভব । অতএব ওরপ স্থলে ( অজ্ঞেয় আছে বলিলে ) “কিছু জানি কিন্তু সব 
জানি না, ইহ! বলা হয় মাত্র। 

২১। এখন সাংখ্যের প্রণালীতে দেখা যাঁউক এ তেইশ তত্বের মূল উপাদান কি? মহান্ 

* হাংপিগু রক্ত চালায় এবং সেই রক্তের দ্বারা নিজেও পুষ্ট হয় এবং পোষণের তারতম্য 
অনুভব করে। সেইরূপ প্রত্যেক জৈব যন্ত্র স্বকার্যের দ্বার! নিজে নিজে চলে ও পুষ্ট হয় এবং ষ্ঠ 
যন্ত্রকৈও চাঁলায়। এইরূপে নিজের দ্বার। নিজেকে জানা, গড়া ও পোষণ করা (561 050৩1- 
031091101. ) জৈব যন্ত্রমুহের লক্ষণ এবং অজৈব তইতে বিশেষত্ব। জৈব যন্ত্র চিত্তও সেইরূপ 
গ্বগতষ্ভাব জানে এবং হ্বকর্থের দ্বারা নিজস্ব বজায় রাখে। ইহা উত্তমরূপে বুবিয়া স্মরণ রাখিতে 
হইবে। ইহার মূল কারণ বা হেতু এক হ্বগ্রকাশ পদার্ঘ। ্বপ্রকাশ প্রষ্ট। বা “নিজেকেই নিঞে জানা? 
এরূপ এক বস্ত জীবস্থের মূল হেতু বলিয়া জীবত্বও লেইরূপ। জীবস্বের উপাদান দৃহয হলিয়। 
জীরদ্ছে দৃশ্ত্বও আছে । 



৩৯৬ তত্তপ্রকরণ। 

হইতে ভূত পর্য্যন্ত সমন্তের মধ্যে বিকার বা অবস্থান্তরতা দেখা যার; অতএব ক্রিয়৷ তাহাদের 
সকলের শীল বা স্বভাব। ক্রিয়! হইলে তাহা প্রকাশিত হয়? যেমন বাহ ক্রিয়ায় ইন্দরিয়াদি সক্রিয় 
হইয়া শব্দাদিরপে প্রকাশিত ঝ জ্ঞাত হয়। অতএব প্রকাশ ব৷ বুদ্ধ হওয়৷ তাহাদের আর এক 
স্বভাঁব। ক্রিয়া একতানে হয় না কিন্ত ভেঙ্গে ভেঙ্গে হয়। বস্ৃত ভঙ্গ হওয়! ও উদ্ভৃত হওয়াই 
ক্রিয়া। অভঙ্গ ক্রিয়া ধারণারও অতীত। এখন বুঝিতে হইবে এই ভাঙ্গাটা কি? বলিতে 
হইবে ক্রিয়ার বিরুদ্ধ জড়তাই ক্রিয়ার ভঙ্গ। সুতরাং এই জড়তা বা স্থিতি প্রকাশ ও 
ক্রিয়ার অবিনাভাবী ভাঁব। অতএব প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই তিন স্বভাব বাহা ও 
আস্তর সর্বব বস্তুতে সাধারণ স্বভাঁব। উহার পরস্পর অবিনাভাবী। এক থাকিলে তিনই 
থাকিবে। যেমন সুবর্প্ব-স্বভাব দেখিরা নান! অলঙ্কারের উপাদান সুব্ণ বলিয়া নিশ্চয় 
হয়, সেইরূপে এ তিন স্বভাব দেখিয়া আন্তর বাহা সব দ্রব্ই প্র তিন স্বভাবের বস্তর 
দ্বারা নির্মিত জানা যাঁয়। এ তিন স্বভাবের বা তিন দ্রব্যের নাম সত, রজ ও তম। 
ইহাদেরকে ত্রিগুণও বল| যায়। প্রকৃতি বা উপাদান এবং প্রধান বা সর্ধবধারক কারণ 
ইহার নামান্তর। গুণ অর্থে এখানে ধর্ম নহে কিন্তু রজ্জু। তেন উহার। 
পুরুষের বন্ধন-রজ্ভু। এই অর্থ ম্মরণ রাখিতে হইবে; নচেও সাংখ্য 
বুঝ। যাইবে না1। যদি প্রশ্ন কর এ প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি স্বভাবের কারণ কি? 
কারণ কি' এরপ প্রশ্ন করিলে এরূপ বুঝাইবে যে তুমি জান যে উহ! এক সময় ছিল ন| কিন্তু উহার 
কারণ ছিল। উহারা কবে ছিল না তাহা যদ্দি বলিতে পার তবেই তোমার প্রশ্ন সার্থক হইবে, 
আর তাহা যদি ন| পার তবে এপ প্রশ্থই করিতে পারিবে না। অতএব উহার কবে ছিল না তাহা 
যখন বে বা ধারণ! করিতে পার ন| তখন বলিতে হইবে এ প্রকাশ, ক্রিয়৷ ও স্থিতি নিষফারণ 
ব৷ নিত্য। 

২২। শঙ্কা হইতে পারে, বে প্রকাশ, ক্রিরা 'ও স্থিতি সামান্যি (€6076181158007 ) অতএব 
সামান্তরূপে উহ! নিত্য হইতে পারে কিন্তু বিশেন বিশেন ক্রিয়! যাহা বস্তুত দেখা যায় তাঁহ! নিত্য নহে। 
একথা সত্য। কিন্ত উহা বস্তুহীন সামান্তমাত্র নহে (তাহা হইলে উহা অবাস্তব হইত); কিন্ত 
বিশেষেরই সাধারণ নাম, সুতরাং উহা! সামান্য-বিশেব-সমাহার--( যাহাকে সাংখ্যের! « দ্রব্য” বলেন ); 
স্থুতরাং তন্রপ অর্থে নিত্য । মানুষ এক সামান্ঠ শব্দ, উহা! চেত্রমেত্রার্দি অসংখ্য ব্যক্তির সাধারণ 
নাম। মানুষ বরাবর আছে বলিলে, চৈত্রাদি ব্যক্তিরা বরাবর আছে এইরূপই প্রকৃত অর্থ বুঝায় 
( অসংখ্য শব্দার্থ অনশ্ বিকল্প, কিন্তু বাহা অসংখ্য তাহা বিকল্প নহে )। বলিতে পার চেত্র মৈত্র 
ছাড়া মানুষ নাই। সত্য, কিন্ত চেত্র মৈত্র মান্য ছাড়া আর কিছু নহে একথাও সম্যক সত্য। 
এরূপ সামান্ট শব্ধ ব্যতীত আমাদের ভাষ! হয় না। যাহা সামান্ি মাত্র (127615 8)508০000 ) 
বা নিষেধমাত্র তাঁদুশ অবস্তবাচী শব্দই বিকল্পমাত্র 'ও অবাস্তব । যেমন সত্তা, ইহা চরম সামান্য; 
সুতরাং ইহার ভেদ করা অন্াব্য | আঁর ইহার অর্থ “সতের ভাব” বা ভাবের ভাব । সন্ত আছে 
মানে "থাকা আছে” এরূপ সামান্টই অবস্ত, নচেৎ বহু বস্তুর সাধারণ নাম করা সামান্য মাত্রের 
উল্লেখ নহে। যেমন বলিতে পার ঘট, ইট, ডেলা৷ আদি ছাঁড়া৷ মাঁটি নাই। তেমনি. বলিতে পার 
মাটি ছাঁড়া ঘট, ইট, ডেলা আদি নাই। সেইরূপ খণ্ড খণ্ড ক্রিয়াও আছে ইহা যেমন স্াধ্য কথা, 
তেমনি “ক্রিয়া আছে যাহার ভেদ খণ্ড খণ্ড ক্রিয় ইহাঁও সম্যক্ স্টায়সঙ্গত বাক্য। এইরূপেই প্রকাশ, 
ক্রিয়! ও স্থিতিমাত্র আছে বলা হয়। 

২৩। ক্রিয়া ভঙ্গ হইলে কোথায় যায়? তাহা হুঙ্ ক্রিয়ারপে ঘাঁয়, তাহা হইতে পুনঃ ক্রি 
হয়। এইরূপ কারণ-কার্ধ্য দষ্টিতেও উহার! নিত্য। 'নাঁসতে। বিগ্ঠতে ভাঁবঃ নাঁভাবো বিস্ততে সতঃ 1” 



সাংখীয় গ্রকরণমালা । ৩৯৭ 

( যাহার! পাশ্চাত্য ০0199861010 ০1 ০1061£% বাদ বুঝেন তাহাদের পক্ষে ইহা বুঝা কঠিন 

হইবে না)। 
২৪। ত্রিগুণ ধর্ম নহে। ধর্ম অর্থে কোন দ্রব্যের একাংশের জ্ঞান। যেমন মাটি ধর্মী 

তাহার গোঁলাকারত্ব সাক্ষাৎ দেখিয়া বলি ইহ! গোলত্বধন্মযুক্ত একতাল মাটি। যে অংশ সাক্ষাৎ 
ভনি ন| কিন্ত ছিল ও থাঁকিবে মনে করিতে পারি তাহাদেরকে অতীত ও অনাগত ধর্ম বল! হয়। 
প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি সর্বধকাঁলেই প্রকাশ, ক্রিয়া, স্থিতিরূপে বুদ্ধ হইবার যোগ্য বলিয়া উহাতে 
অতীতানাগত ভেদ নাই ; সুতরাং উহার ধর্ম নহে। উহাতে ধর্ম ও ধশ্থী-ৃষ্টির অভেদৌপচাঁর 
হয়। ধন বৈকল্পিক ও বাস্তব হইতে পাঁরে। অনন্তত্ব, অনাদিত্ব আঁদি বৈকল্পিক অবাস্তব ধরন 
অবশ্য প্রকৃতিতে আরোপ হইতে পারে। তাহার ভাবাথ এই যে অন্তবত্ব-সাঁদিত্বরূপে প্রকৃতিকে 
বুঝিতে হইবে না। 

২৫। ত্রিগুণ ভূতেন্সিষে কিরূপে আছে, ত্রিগুণান্ুসারে কিরূপে উহাদের জাতি ও ব্যক্তি বিভাগ 
করিতে হয় তাহ! “সাখ্যতত্রীলৌকে' ও অন্ত্র সবিশেৰ দ্রষ্টব্য | প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি যে উপপত্তির 
জন্য ধরিয়। লওয়া (1)1900)561081 ) পদার্থ নহে তাহা পাঠক বুঝিতে পারিবেন। প্রকাশাদি যে 
আছে তাহ! অন্ুভূয়মান তথ্য কিন্ধ থিওরী নহে। গিওরী বা উপপত্তি-বাঁদ বা অপ্রতিষ্ঠ তর্ক 
ব্দলাইয়া যায় কিন্ত তথ্য (8০৫) বদলায় না। 

২৬। এইরূপে সাংখ্য সব দৃশ্ঠ দ্রব্যের মূল উপাদান-কারণ নির্ণয় করেন। উহা! যে কারণ নহে 
এবং মূল কারণ নহে এবং উহারও বে মূল আছে ইহা এ পর্যন্ত কেহ দার্শনিক উপায়ে দেখান নাই। 
দ্খাইবারও সম্ভাবন। নাই, কারণ আকাশকুস্থম, শশশুগ সহজে কল্পন। করিতে পার কিন্ত গ্রাকাশ, 
ক্রিয়। ও স্থিতি এই তিনের মধ্যে পড়ে না এরূপ কিছু কল্পনাও করিতে পারিবে না। এক শ্রেণীর 
লোক আছে যাহারা মনে করে পঞ্চভূত ছাড়! আরও ভূত থাঁকিতে পাঁরে। অবশ্য আমাদের এই 
বিশ্লেষে তাহার অসম্ভবত| বল! হয় নাই কিন্তু উহার উল্লেখ করা সম্পূর্ণ নিশ্রয়োজন। আমরা 
বর্তমান ইন্দরিয়গণের দ্বার! যাহা জানি তাহাকেই পঞ্চভৃত বলি, ইন্দ্রিয় অন্যরকম এবং অন্য সংখ্যক 
হইলে ভূতবিভাগও যে তদনুরূপ হইবে তাহা উহ আছে। আর এক শ্রেণীর অপরিপন্কমতি লোঁক 
আছে তাহার! চরম বিশ্লেষ বুঝে না । তাহার! মনে করে ব্রিগুণ ছাড়া আরও উপাদান থাঁকিতে 
পাঁরে। এই যে “আরও কথাটি ইহা কিসের বিশেষণ? অবশ্য বলিতে হইবে “আরও দ্রব্য” থাঁকিতে 
পাঁরে। দ্রব্য” মানে কি? বলিতে হইবে যাঁহা গুণের দ্বারা জানি তাহাই দ্রব্য। সেই “আরও 
দ্রব্য এমন কোন্ স্বভাবের দ্বার! জানিবে যন্দ্ার৷ সেই “আরও দ্রব্যকে কল্পনা করিবে। প্রকাশ, 
ক্রিয়া! ও স্থিতি ছাঁড়া আর কোন্ মূল ব্বভাব আছে যদ্দ্ার৷ তদতীত “আরও” মূল উপাদান দ্রব্য কল্পনা 

করিবে? বলিতে হইবে তাহা জানি না। যাহার কিছুই জান না, এমন কি ধারণ করিতেও পার 
ন! তাহার নাম অলক্ষণ বা শূন্য । অতএব এরপ শঙ্কার অর্থ হইবে ব্রিগুণ ছাড়া আর শূন্য আছে 
ব! কিছু নাই। যখন উহা ছাড়া কিছু জানিবে তখন তাহার বিষয় বলিও। প্রকাশ, প্রিয়! ও স্থিতি 
চরম বিশ্লেব বলিয়া তদতিরিক্ত মৌলিক দ্রব্য থাকার সম্ভাব্যতা ও নাই। নিষ্ধারণ দ্রব্য বরাবর আছে 
ও থাঁকিবে ইহ। স্তায়ত সিদ্ধ বাদ । যাহা কিছু বিশ্বে মাছে তাহা৷ যখন ব্রিগুণরূপ উপাদানে নিপ্লিত 
ইহা! প্রত্যক্ষত দেখা যায়, তখন আর অতিরিক্ত কি দ্রব্য পাইবে যাহার অন্য উপাঁদান কল্পন! করিবে। 
গীতাঁও বলেন-_“ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেধু বাঁ পুনঃ। সত্বং প্রক্কতিভৈরমুক্তং ঘদেডিঃ 
স্যা্রিভিগ ণৈঃ1৮ অর্থাৎ পৃথিবী, অন্তুরীক্ষ বা দেব্তাদের মধ্যে এরূপ কোন বস্ত (প্রাণী ও 
অপ্রাণী ) নাই যাহা সন্তাদি গুণের অতীত বা তন্মধ্যে পড়ে না। 

পুরুষ বহু কিন্ত প্রক্কৃতি এক। কারণ প্রক্কৃতি সামান্য ব! সর্বপুরুষের সাধারণ দৃশ্ত ; “সাঁমান্যম- 



৩৬৪৯৮ ততপ্রকরণ। 

চেতনম্ প্রসবধন্মি” (সাং ক!) রূপরসাদির! সমস্ত জ্ঞাতারই সাধারণ গ্রাহ্, অন্তঃকরণ প্রতি পুরুষের 
হইলেও গ্রাহের সঙ্গে মিলিত, অতএব গ্রাহ ও গ্রহণ সবই দ্রষ্টীর কাছে সামান্য ত্রিগুণাত্মক দ্রব্য । 
তাহাদের ভেদ করিতে হইলে একই জলে তরঙ্গভেদের স্ায় কল্পনা করিতে হইবে, মৌলিক বহু 
ত্রিগুণ কল্পনা করার হেতু নাই তজ্জগ্ত ত্রিগুণা প্রকৃতি এক। (পুরুষের বহুত্ব ও প্রকৃতির একত্ব' 
প্রকরণ দ্রষ্টবা )। 

২৭। পুরুষ । .পঞ্চবিংশতিতম তত্ব যে পুরুষ তাহা “পুরুষ ঝ আত্মা” প্রকল্নণে সাধিত 
হইয়াছে। এখানে সাধারণ ভাবে আবশ্তকীয় বিষয় বল! যাইতেছে । ত্রিগুণ, দৃগ্ত বা জড় 
বা পরপ্রকাশ্ত । জাড্য ও ক্রিয়া যে স্বপ্রকাশ নহে কিন্তু প্রকান্ত তাহা স্পষ্টই বোধগম্য হইবে। 
প্রকাশও তদ্রপ। প্রকাশ অর্থে জ্ঞান, যথা-_শন্দাদিজ্ঞান, আমিত্বজ্ঞান, ইচ্ছাদির জ্ঞান ইত্যাঁদি। 
শব্দাদিজ্ঞান স্বপ্রকাশ নহে কিন্ত প্রকাণ্ত-প্রকাঁশক বোগে প্রকাশ । অন্ভবও হয় বে জানার মূল 
আমিত্বে আছে, শবাদিতে নাই । “আমি শব্ধ জানি এরূপই অনুভূতি হয়। ইচ্ছা, ভয় আদির 
জ্তানও সেইরূপ অর্থাৎ উহীরা জ্ঞেয়, কিন্তু জ্ঞাতা নহে। তবে জ্ঞাতা কে? অন্ুভব হয় “আমি 
জ্ঞাতা” । কিন্তু 'আমি'র সর্বাংশ জ্ঞাতা নহে। অনেক জ্ঞের পদার্থেও অভিমান আছে এবং 
তাহাদের লইয়াই "আমি" জ্ঞান হয়। জয় ও জ্ঞাতা ঘে পৃথক্ তাহাও আমাদের মৌলিক অনুভূতি | 
তদনুসারেই &ঁ পদদ্ধয় ব্যবহৃত হয়। উহাদের এক বলিলে-_যে তাহা বলিবে তাহাকেই একত্ব 
প্রমাণ করিতে হইবে। তাহা যখন কেহ প্রমাণ করে নাই তখন সাক্ষাত্প্রমাণ লইয়া চলিতে হইবে। 
তাহাতে কি সিদ্ধ হয়? সিদ্ধ হয় যে আমিত্বে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় দুই বিরুদ্ধ ভাবের সমাহার আছে 
তন্মধ্যে "যাহা সম্পূর্ণ জ্ঞাতা বা জ্ঞানের মূল তাহাই পুরুষ বা আত্ম! | 

২৮। পুরুষ সম্পূর্ণ জ্ঞাতা অর্থাৎ জ্ঞাতা ব্যতীত আর কিছু নহেন বলিয়া জেয হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথক্ ; অতএব পুরুষ প্রকাশ, ক্রিয়৷ ও স্থিতির বিরুদ্ধ-স্বভাবের পদার্থ । অর্থাৎ তাহার 
প্রকাশ প্রকাশ্ত-প্রকাশক-যোগে প্রকাশ নহে কিন্তু স্বগ্রকাশ, তাহাতে ক্রিয়া! বা বিকার নাই। 
সুতরাং নির্ধ্িকার এবং স্থিতি বা জড়ত| বা আবরণভাব বা আবরিত অংশ তাহাতে নাই। 

২৯। কোনও বাদী শঙ্কা করেন, বাহা জানি তাহা দৃশ্ত ; পুরুষ দৃশ্ত নহে; অতএব 
তাহা জানি না। সম্পূর্ণরূপে বাহ! জানি না তাহা শৃন্ট ; অতএব দৃশ্য ছাঁড়া সব শৃন্য। এখানে 
্তায়দোষ এইরূপ-_“দৃণ্ত' বলিলেই 'দ্রষ্টাঠকে বল! হয়, কারণ দ্রষ্টা ব্যতীত দৃশ্ত বাচ্য নহে। দৃশ্তও 
যেমন জানি দ্রষ্টীকেও সেইরূপ জানি। পরম্থ জানে কে? “জানি” বলিলে জ্ঞাতাও উহ থাকে। 
এখন শঙ্কা হইবে, যদি জ্ঞাতাকে জানি, তবে জ্ঞাতাও জ্ঞেয, কারণ যাহ! জানি তাহাই জ্ঞেয়। 
ইহা৷ সত্য বটে কিন্তু সম্পূর্ণ বা কেব্ল জ্ঞাতাকে “সাক্ষাৎ জানি না। “আমি আমাকে জানি'_ 
যাহ! জ্ঞাতাকে জানার উদাহরণ, তাহা শুদ্ধ জ্ঞাতাকে সাক্ষাৎ জান! নহে, কিন্তু জ্ঞাতার ছারা 
প্রকাশিত জ্ঞেয়কে ঝ| জ্ঞাত ও জ্ঞেরকে এক করিয়। জান। শ্রুতিও বলেন--আত্মা একাজ- 
প্রত্যয়-সার। বেদান্তীরাও বলেন-_ প্রত্যগাত্সা একান্ত অবিষয় নহেন কিন্ত অন্মত্প্রত্যয়ের বিষয় 
(শঙ্কর )। এইরূপেই জ্ঞাতা আছে তাহা জানি। 'জ্ঞাতা 'আছে” ইহা জান! এবং জ্ঞাতাকে 
সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ” জাগা ষে ভিন্ন কথা তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। আরও স্মরণ রাখিতে হৃইবে 
যে জ্েয় দুই প্রকার-_পাক্ষাৎ ও অন্কুমেয়। তন্মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞাত সাক্ষাৎ জ্ঞেয় নহে। “আমি 
আমাকে জাঁনি' এই অন্নুভবে উহ! সম্পূর্ণভাবে বা জেয়মিশ্রভাবে সাক্ষাৎ উপলব্ধ হয় এবং তৎপরে 
অনুমানের দ্বারা লক্ষিত করিয়! জ্ঞাত হয়। দ্রষ্টা অনুমে্রূপে জ্ঞেয় হইতে দোষ নাই। সেই 
অন্থমান উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে । আমিত্ববোধে সকারণ ও 'অসম্যক্ (০০901610060) ড্রষট্থ 
ও দৃত্ত্ব দেখিয়! তাহাদের নিষ্কারণ সম্পূর্ণ (৪129010৩- _“সপপূর্ণতা'মাত্র অর্থে ই এই শব্দ বুঝিতে 



সাংখীয় গ্রবরণমালা । ৩৯৯ 

হইবে) মূল আছে এক্নপ অনুমান যে অনপলাপ্য তাহা স্ঠায়প্রবণ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। 
রষটা অর্থে যাহা সর্বথা দৃশ্য নহে কিন্তু সম্পূর্ণ টা; দৃশ্তও তন্রপ। অপূর্ণ থাকিলে ষে সম্পূর্ণ 
আছে তাহার ব্যতিক্রম চিত্ত! কর। ্তায়প্রবণ ধীর পক্ষে অসাধ্য, ইহ! বল! বাহুল্য। 

৩০। প্রকৃতি ও পুক্ুৰ দেশকালাতীত। দেশ ও কাল ছুই অর্থে ব্যবহৃত হয়-- 
এক বাল্তব ও অন্য অর্থ বৈকল্পিক। দেশ যেখানে অবকাশ ব| দিক্ অর্থে ব্যবহৃত হয় সেখানে 
তাহা অবস্ত বাঁ শুন্ত। শুন্য ব্যাঁপিয় সব আছে, এরূপ কথাও চলিত আছে। আর দেশ 
মানে যেখানে প্রদেশ বা অবয়ব সেখানে তাহা বাস্তব। সেখানে লম্বা, চওড়া, মোট! এরূপ অবয়ব 
বা বাহ পরিমাণ বুঝায়। কাঁলও সেইরূপ। যেখানে উহ! আধারমাত্র বা অধিকরণমাত্র বুঝায় 
সেখানে উহা! অবস্থ ব1! অবসরমাত্র। আর যেখানে ক্রিয়াপরম্পরা বুঝায় ( যেমন গ্রহাদির গতি) 
সেখানে উহ! যথার্থ বস্ত। ছিল, মাছে, থাঁকিবে_-ইহাঁ বাঁস্তব-অর্থশূন্ত কথা মাত্র, আর 
অবস্থাস্তরতা বাস্তবিক পদার্থ । 

৩১। অমুক দ্রব্য শূন্য ব্যাপিয়া৷ আছে” এই কথাঁৰ অর্থ কি হইবে? ইহার অর্থ হইবে 
যে, উহা! কিছু ব্যাপি! নাই__নিজে নিজেই আছে। বেখানে দেশ ও কাল অর্থে বস্ বুঝায় অর্থাৎ 
লক্ব|, চওড়া, মোট! এবং ঞ্রিয়াপরম্পর| বুঝায় সেইথানেই, কোন বস্ত দেশকালান্তর্গত এরূপ বলিলে 
এক বান্তব অর্থ বুঝায়। 

৩২। লম্বা, চওড়া, মোটা-_এরূপ দেশব্য[ণ্ডি বাহ্জেেয় দ্রব্যের স্বভাব বা শব্দাদির সহভাবী। 
আর স্থানান্তরে গমনরূপ বাহক্রিয়াও উহাদের সহভাবী। অন্তরের বস্ত বা জ্ঞান ইচ্ছ৷ আদি 
লম্বা, চওড়া, মোটা বা ইতন্তত গমনশীল নহে বলিয়া আন্তর বস্ত দেশব্যাগী বলিয়া কল্প্য নহে। 
সেখানেও ক্রিয়। বা অবস্থান্তরতা আছে কিন্তু তাহ! কেবল কালব্যাপী ক্রিয়া। কাল অর্থে যেখানে 
পর পর প্রিয়া বুঝায় ( এত কালে এত দেশ অতিক্রম করিল-_এরূপ ) সেখানে বাহ বস্তর ক্রিয়া 
দেশ ও কাল উভয় সংশ্লিষ্ট আর আন্তর ক্রিয়া কেবল কালসংশ্রিষ্ট। 

৩৩। অতএব দেশ ও কাল একপ্রকার অবাস্তব ও বৈকল্পিক জ্ঞান এবং একপ্রকাঁর বাস্তব 
জ্ঞান_-এই ছুই অর্থে বাবহৃত হয়। জ্ঞানের জ্ঞাত থাকে এবং জ্ঞানের উপাদান বা যাহার 
দার! জ্ঞান নির্মিত তাহাও থাঁকে। জ্ঞানের জ্ঞাতা যখন জ্ঞান হইতে পৃথক তখন তাহাঁকে 
জ্ঞানের (শ্ুতরাং দেশ ও কাল জ্ঞানের) আধেয় কল্পনা কর! অন্তাধ্য। জ্ঞানের উপাদান 
ত্রিগুণকেও সেই জ্ঞানের আধেয় কল্পনা না করিয়৷ বরং জ্ঞানকেই ত্রিগুণের আধেয় কল্পনা করা 
সম্যক্ স্যাষ্য। এই জন্য পুরুষ ও প্রকৃতি দেশকালাতীত। অর্থাৎ তাহাদের লম্বা, চওড়া, মোটা 
বা মনস্তদেশব্যাপী এনূপ ধারণ| করিলে নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণ! করা হইবে। আর পুকুধ যখন 
নির্বিকার তখন তাহাকে ক্রিয়াপরম্পরারূ্প যে কাল, তত্সংশ্লিষ্ট ধারণ! করাও নিতান্ত ভ্রান্তি। 
এক ধর্মের পর অন্য ধর্মের উদয়, তৎপরে অন্ত-_এরূপ ধর্মের লয়োদয়ই বিকার পদের অর্থ| 
পুরুষের তাহ! নাই বলিয়া! তাহা দ্বিতীয় প্রকার ক্রিয়াপরম্পরারূপ কালেরও অতীত। 

পরন্ধ ব্রিগুণসম্বন্ধেও ধরপ ক্রিয়াঁপরম্পরারূপ কাঁলাস্তগগতত্ব ধারণা কর! ন্যায্য । মনে হইতে 
পারে, ত্রিগুণের মধ্যে রজ ত ভ্িয়াশীল ; অতএব রজ ক্রিয়াঁপরম্পরারূপ কালের অন্তর্গত হইবে ন৷ 
কেন? রজ ক্রিয়াশীল অর্থে ক্রিয়া-স্বভাঁব ছাড়া “রজ'-তে আঁর কোন ধর্ম নাই। ক্ুতরাং তাহ। 
বিকার মাত্র, কিন্তু স্বয়ং বিকারী নহে। ক্রিয়া ছাড়া রজ-র অন্য ধর্ম নাই। তাহা কেবল 
অপরিচ্ছিন্ন ক্রিয়৷। যাহা! এককালে একরূপ ছিল, অগ্তকাঁলে অন্যরূপ বলিয়! জান! যাঁয় তাহাই 
বিকারী। যাহা হইতে সমস্ত বিকার ঘটে সুতরাং যাহ! সমস্ত পরিচ্ছিন্ন বিকারের কারণ তাহাকে 
অপরিচ্ছিন্ন ক্রিয়া বলিয়া ধারণ! করিতে হইবে। পরিচ্ছিন ক্রিয়ার বা বিকারের সহিত খ্যাহা' 



চিএ তত্প্রকরণ | 

(ব্যক্ত বন্ত ) বিকৃত হয় তাদৃশ পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যের ধারণ! থাঁকে এবং সেই প্রব্যকেই বিকারী বলা! হয়। 
অতীত, অনাগত ও বর্তমান সমস্ত পরিচ্ছি্ন ক্রিয়ার যাহ। মূল তাহাকেই অপরিচ্ছিন্ন ক্রিয়া বলাতে 
তাহাকে অতীতাদি কালের অন্তর্গত বলিয়া ধারণ! করিতে হইবে না। ফলে ভাঙ্গা! ও উঠা নিত্য- 
স্বতাঁৰ বলিয়া নিত্যই ভাঙা! ও উঠা আছে; অতএব যাহা ভাঙে ও উঠে তাহাদের মত উহ 
কালান্তর্ঘত নহে। তেমনি তম ও সত্ত্ব অপরিচ্ছিন্ন স্থিতি ও প্রকাশ। অপরিচ্ছিন্ন অর্থে সমস্ত 
পরিচ্ছিন্ন ভাঁবের সাধারণতম উপাদান। পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে মহদা্দি গুণকার্ধ্য সকল ধর্দাধগ্মিরূপে 
(পরে দ্রষ্টব্য) কালান্তগ্গত কিগ্ত মূল কারণ বলিয়। এবং উহাতে ধর্মধন্মীর অভেদোপচার হয় বলিয়া 
ত্রিগুণ কালাতীত। 

৩৪। ব্যাপী ও দেশকালাতীত কাহাকে বলে। অনন্ত দেশ ও অনন্ত কাল 
ব্যাপিক্ন! থাক। দেশকালাতীত নহে, পরন্ত তাঁহার অনন্ত দেশকালব্যাপী পদার্থ। ব্যাগী পদের 
দ্বিবিধ অর্থ হয--(১) দেশকাল ব্যাপী ও (২) কারণ বপে বহু কাধ্যে অনুশ্্যত অথবা নিমিত্ত- 
রূপে অন্ুপাতী। প্রথম অর্থে পুরুষ ও প্রকৃতি ব্যাপী নহে। দ্বিতীয় অর্থে ব্যাপী বলিতে 
দোষ নাই। দেশাতীত বুঝিতে হইলে অনণু, অহম্ব, দীর্ঘ, অস্থল, 'অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ 
ইত্যাদি শ্রত্যুক্ত লক্ষণে বুঝিতে হইবে। পুরুষ ও প্রকৃতি তাদুশ পদার্থ। যাহার একমাগ্র স্বভাব 
বা নিত্যধ্ম কোন কালে পরিব্তিত হয় না তাহাই কালাতীত বলিয়া বুঝিতে হয়। পুরুঘ ও 
প্রকৃতি তাঁদৃশ পদার্থ । মহদাঁদি বিকারের ধর্ম সকল অনিত্য, তাই তাহারা কালাতীত নহে। 

৩৫। ছে, ছিল, থাকিবে এরূপ শব্দ দির! আমরা সমস্ত বস্তকে ও অবস্তকে কালাস্তর্গত 
বলি! বিকল্প করিতে পারি, কিন্ক এবপ বাঁকা বিকল্প বলিপ্না বা প্রকৃত অর্থশূন্ঠ বলিয়া উহার 
দ্বার! বস্তর কাঁলান্তর্গতহ বুঝায় ন। নিত্য বস্ত "ছিল, আছে ও থাকিবে ইহা বল! হয় বটে কিন্ত 
তাহার মানে কি? তাহার মানে অতীতকালে বর্তমান, বর্তমানে বর্তমান ও ভবিষ্যতে বর্তমান অর্থাৎ 
“আছে” ছাড়া আর কিছুই নহে। অনিত্য বস্বকে “আছে, ছিল, থাকিবে বলিলে তাহার ধর্মের 
তিরোভাঁব ও 'আবির্ভাবরূপ বিকার বুঝার। নিত্য বস্তর ওরূপ কিছু বুঝায় না বলিয়৷ সেইস্থলে 
ওরূপ বাক্য নিরর্ক। অতীত ও অনাগত কাল বর্তমান পদার্থ বা নাই। বর্তমান কালও 
কত পরিমাণ তাহার অল্পতার ইয়ন্তা নাই বলিধ! তাহাও নাই। “বর্তমানঃ কিয়ন্ কালঃ 
এক এব ক্ষণন্ভতঃ1” অর্থাৎ বর্তমান কাল কত? বলিতে হইবে, তাহ৷ এক ক্ষণ মাত্র। 
কিন্ত সেই ক্ষণ কত পরিমাণ তাহ! নির্দারধ্য নহে। তাহ। সুক্মতাঁর পরাঁকা্ঠা বা ফলত নাই। 
তেমনি “বর্তমানক্ষণো দীর্ঘ ইতি বালিশভাধিতম্। বর্তমানক্ষণশ্চৈকে। ন' দীর্ঘত্বং প্রপগ্ঠতে ॥” 
অর্থাৎ বর্তমান ক্ষণ দীর্ঘ হয় ন|। তাহা দীর্ঘ হয় এরূপ কথ! অজ্ঞেরাই বলে। 

৩৬। এই হেতু অর্থাৎ অধিকরণরূপ কাল বিকল্প মাত্র বলিয়া “আছে, ছিল, থাকিবে' 
বলিলে কোন বস্তু প্রকৃত প্রন্তাবে কালান্তর্গত হয় না। এইরূপে পুরুষ ও প্রকৃতি বিকল্পিত 
ও অবিকল্পিত সব অর্থেই দেশকাল।তীত অর্থাৎ যদি বল থে নিত্য ও অমেপ্ন গইলে দেশকালাতীত 
হয় তবে উহারা দেশুঝালাতীত, 'আর যদি বল দৈশিক অবয়বহীন ও অধিকারী বলিয়৷ দেশকালাতীত 
তবেও তাঁই। -আার ত্রিকালের সঙ্গে ও অবকাশের সঙ্গে যোগ টধৈকল্পিক বলিয়৷ ওদিকেও 
অর্থাৎ আছে, ছিল, থাঁকিবে বলিয়৷ কালান্তর্গত করিলেও, বস্তত দেশাকালাতীত | 

৩৭।- পুরুষ ও প্রকৃতি ধর্্-ঘর্ি-দৃষ্টির অভীত। দ্রব্যকে আমরা ধর্মের দ্বারা 
লক্ষিত করিরা জানি। যন্তটা বর্তমানে জানি তাহা! বর্তমান বা ব্যক্ত ধর্ম; যাহা পূর্বে ব্যক্ত 
হইগ়্াছিল তাহা অভীত ধর্ম এবং ধাঁহ। পরে ব্যক্ত হইবে তাহা অনাগত ধর্ম । দ্রব্যের জ্ঞাত, 
জামান ও জ্ঞারিষ্যমাঁণ ভাবই ধর্ম । এ শ্রিবিধ ধর্মের সমষ্টিই ধশিস্রব্য । স্বভাব একরকম ধর্ম 
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বটে, কিন্তু নিত্য ম্বতাবকে ধর্ম বলা ব্যর্থ। কোন দ্রব্যের সহোৎপন ও সহস্থাযী ধর্মই স্বভাব । 
অনিত্য দ্রব্যের ম্বভাঁবরূপ ধর্ম, সেই দ্রব্যের উদ্তবে উদ্ভুত এবং নাশে নাশ হয়। দ্রব্যের 
স্থিতিকালে যাহ! নষ্ট ও উদ্ভূত হয় তাহ। স্বভাব নামক ধর্ম নহে কিন্তু সাধারণ ধর্্ম। অনিত্য বস্তর 
অনিত্য স্বভাব ও নিত্য বস্তর নিত্য বা অন্থৎপন্ন স্বভাব থাকে। ধর্শর্ধন্মি-ৃগ্টিতে দেখিলে বস্তর 
কতক জ্ঞায়মান এবং কতক ( অতীতানা'গত ধর্ম) অজ্ঞামমান বা! হুঙ্ষরূপে থাকে, যাহা! পূর্বে জ্ঞাত 
হইয়াছিল বা পরে জ্ঞা্মান হইবে । এরূপ অতীতাদি ধর্যুক্ত বস্তকেই বিকারী বস্তু ব৷ ধর্শিবস্ত 
বলা হয়। বিকারিত্বের তাহাই লক্ষণ। 

নিত্য স্বপ্রকাশত্ব ব্যতীত অন্ত বাস্তব ধর্ম বা ক্ষয়োদয়ণীল ভাব না থাকাতে পুরুষ ধর্ম বা ধর্মী 
এই দৃষ্টির অতীত। “ঠতন্থ পুরুষের ধর্ম” এই বাক্য তাই বিকল্পের উদাহরণ, কারণ চৈতন্ঠই 
পুর (“নিগু ণত্বান্ন চিদ্ধন্্” সাঁং সু )। 

৩৮। সত্ব, র্ এবং তমও সেইরবপ সাধারণ ধর্দা্শ্ম-দৃষ্টির অতীত, ইহা৷ পূর্বের দেখান 
হইয়াছে। প্রকাশ-স্বগাব নিত্য বলিয়। এবং অন্য কোন অনিত্য স্বভাবের ব৷ ধর্দের দ্বার লক্ষিত হয় 
ন| বলিয়! সত্ব ধর্ম-সম্টিরূপ ধন্মী নহে। প্রকাশ স্বভাব ছাড়া জ্ঞাত ও জ্ঞায়িষ্যমাণ কোনও ধর্মের 
দ্বারা! লক্ষণীয় নহে বলিয়া! সত্ব ও প্রকাশ একই, এবং প্রকাশের ধনী সত্ব, এরূপ বক্তব্য নহে। 
রজ এবং তমও সেইরূপ। তবে মূল উপাদান-কাঁরণ বলিয়া গুণব্রনকে সমস্তের ধর্মা বলা 
যাইতে পারে। কোন বস্ত স্বকাধ্যের ধন্মী ও স্বকারণের ধর্ম । ত্রিগুণ নিষ্কারণ বলিয়া তাহার 
কোনও ধন্মী নাই। ধর্মী নাই রলিয়! তাহ! কিছুরও ধর্ম নহে। ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থার তাহারা 
মূল ধর্মী, এইরূপ মাত্র বক্তব্য। সাঁধারণ ধর্মধর্মিভাব সেখানে নাই। সেখানে ধশ্শধন্ী এক। 

৩৯। পুরুষ ও প্রকৃতির অভিকল্পন।। পুরুষ ও প্রকৃতি দেশকালাতীত বলিয়া 
তাহাদের অভিকল্পন| করিতে হইলে এইরূপে করিতে হইবে। ( অভিকল্পনার অর্থ “পুরুষের বহত্ব 
ও প্ররতির একত” প্রকরণে $ ১০ দ্রষ্টব্য )। তাহারা “নণোৌরণীয়ান্য এবং “মহত! মহীয়ান্ঠ। 
অণু হইতে অণু অর্থে দৈশিক অবয়বহীন। আর মহত্ব বলিলে ওরূপ স্থলে দেশব্যাপী মহান্ 
বুঝাইবে না! কিন্ত অসংখ্য পরিণাঁম-যোগ্যতা এবং তাহাদের দ্রষটৃত্ব বুধাইবে। তাহাই অণু হইতে 
অণু পদার্থের মহান্ হইতে মহত্ব। এই অনন্ত বিস্তৃত ও অনন্তদেশকালব্যাগী বিশ্বের মূল ভাবকে 
অভিকল্পন! করিতে হইলে বড় বা ছোট নহে এনপ অসংখ্য দ্রষ্টা এবং তাদৃশ কিন্তু সর্ধবসামান্ত এক 
দৃপ্ত সুযুক্তি সহকারে অভিকল্পনা করিতে হইবে। ব্যাপ্তি বা বিস্তার কল্পনা করিলে অন্ঠাষ্য চিন্তা 
হইবে। ব্রিগুণাত্মক সেই সামান্ দৃশ্ত অসংখ্য বিকারযোগ্য, সেই সব বিকার ত্রষ্টাদের দ্বারা দৃষ্ট 
হইতেছে। দৃশ্ত এক বলিয়৷ অসংখ্য ভর্টার দ্বার। দৃষ্ট অসংখ্য বিকার পরস্পর সম্ব্ধ। সেইজন্য 
রষ্টারা প্রত্যগ-ভৃত হইলেও উপদৃষ্ট জ্ঞানবৃত্তির দ্বারা পরম্পর বিজ্ঞপ্ত হন। অর্থাৎ “আর্মি ছাড়া যে 
অন্ত “আমি আছে তাহার জ্ঞান হইয়া আমিত্বদের দ্রষ্টারও জ্ঞান হয়। জ্ঞান ভঙ্গশীল, সুতরাং 
ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গ হয় ; কিন্তু সব দ্রষ্টার দৃষ্ট জ্ঞানরূপ বিকার একই ক্ষণে ভঙ্গ হওয়া সম্ভব নহে। 
তাই এক ব্যক্ত জ্ঞান অন্য অব্যক্তীভূত জ্ঞানকে ব্যক্ত করে_যদি তাদৃশ সংস্কার থাকে। বিবেক- 
জ্ঞানের দ্বারা দ্রষ্ট! বিবিস্ত হইলে বা চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইলে আর অব্যক্তীভূত জ্ঞান ( নিরন্ধ 
আমিদ্বাদি ) ব্যক্ত হয় না। তাহাই কৈবল্য। 

৪০। কাল পরিণামের জ্ঞানমাত্র, আর পরিণাম অসংখ্য হইতে পারে তাই কাল অনস্ত বিস্তৃত 
বলিয়! কল্পিত হয়। বস্তত ক্ষণব্যাপী পরিণামই আছে ; তাঁহার বিকল্লিত সমাহাঁরই অনস্ত কাল। 
ক্ষণ ব্যাপ্রিহীন ; সুতরাং মূল কারণও তাদৃশরূপে অভিকল্পনীয়। দিকৃও সেইরূপ অথুপরিমাণের 
সমাহার বলিঃ কল্পিত হয়। অণুরজ্ঞান বিস্তারহীন কিন্ত ক্ষণে ক্ষণে জ্ঞায়মান অগুজ্ঞানের যে.ব্কল্প- 
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সংস্কারের ছার! সমাহার তাহাই অনন্ত বিস্তৃত দিক্ ঝ| বাহা জ্ঞান। অগুরূপে ক্রমে ক্রমে দেখিলে 

দ্নেশক্ঞান বাহ্ বিস্তারহীন কালজ্ঞানে পরিণত হইবে । কালের অথু বা ক্ষণ ব্যান্ডিহীন জ্ঞান; 

সুত্রাং জ্ঞানের মুল দীর্ঘ দেশকাল-ব্যাপ্তিহীন বলিয়া অভিকল্পনীয়। 
যতদিন সাধারপ জ্ঞান আছে ততদিন দিত্বুঢের মত আমাদেরকে দেশকালাতীত পদার্থকেও 

দেশকালান্তগ্ত বলিয়া চিন্ত। করিতে হইবে। কিন্তু হুক্ম দার্শনিক দৃষ্টিতে বা পরমার্থ দৃষ্টিতে উহা 
অন্তায্য জানিয়া চিত্তবৃত্িনিরোধরূপ পরমার্থ-সিদ্ধি করিতে হইবে। পরমার্থ-দষ্টির সহারে পরমার্থ 
সিদ্ধি হইলে সমন্ত ত্রান্তির সহিত বিজ্ঞান নিরুদ্ধ হইবে। তখন যে পদে স্থিতি হইবে তাহাই প্রকৃত 

দেশকালাতীত। 
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২। পঞ্চভুত প্রকৃত কি? 

কিছুদিন পূর্বের পঞ্চভূতের নাম শুনিলে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ উপহাস করিতেন। তাহাদের তত 
দোঁষ ছিল না, কারণ সাধারণ পশ্তিতগণ এবং অপ্রাচীন গ্রস্থকারগণ প্রায়ই পঞ্চভূত অর্থে মাটি, 
পেয় জল, আগুন প্রভৃতি বুঝিতেন । এ বিষয়ে অপ্রাীন ব্যাখ্যাকারগণ প্রধান দোষী। তাহাদের 
ভূতলক্ষণ পাঠ করিলে, পেখক যে মাটিজলাদির গুণ বর্ণনা করিতেছেন, তাহা সুস্পৃষ্টই অনুভূত হয়। 
নব্য তার্কিকদের বুদ্ধি কোন কোন দিকে উৎকর্ষ লাভ করিলেও তাহাদের অনেক বাহ্ বিষয়ের 
জ্ঞান যে অল্প ছিল, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। বৈশেষিক দর্শনের ব্যাখ্যায় আকাশ নীল কেন, তাহার 
বিচার আছে। তাহাতে কেহ বলিলেন, চক্ষু বহু দূরে গমনহেতু প্রত্যাবৃত্ব হইয়া নীলবর্ণ কণীনিকায় 
লয় হয়, তাহাতেই আকাশ নীল বোধ হয়। ইহাতে আপত্তি হইল, তবে যাঁহাঁদের চক্ষু পিঙ্গল 
তাহারা ত আকাশকে পিঙ্গল দেখিবে। অতএব উহা ত্যাগ করিষ! সিদ্ধান্ত হইল কিনা__নুমেরঃ 
পর্ববতস্থ ইন্দ্রনীল মণির প্রভায় আকাশ নীলবর্ণ দেখায়। যাহ হউক, স্কুলের ছাত্রগণও জল, মাটি 
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858 পঞ্চভূত প্রকৃত কি? 

উষ্ণ না হইলেও অনেক চক্ষুগ্রাহ দ্রব্য আছে। আলোক ও তাপ সব সময় সহভাঁবী নহে। 
পরস্ত পঞ্চীকরণ ব্যাখ্যা করিবার সময় কঠিন-তরলাদি-বাদীদের কিছু বিপদে পড়িতে হুইবে। 

শবলক্ষণমাকাশং বায়ুস্ত স্পর্শলক্ষণঃ। 
জ্যোতিষাং লক্ষণং রূপং আপশ্চ রসলক্ষণাঁঃ | 
ধারিণী সর্বভৃতানাং পৃথিবী গন্ধলক্ষণ]। 

এই ভারত-বাক্যের ঘ্বারা এবং অন্ান্ত বন্থ শ্রুতি-স্থৃতির দ্বারা আকাশাদি ভূতের গুণ যে শব্াঁদি, 
তাহ৷ প্রসিদ্ধ আছে। আর এরূপও উক্ত হইয়াছে যে, ক্ষিতির শব্াদি পঞ্চগুণ, অপের রসাদি 
চারিগুণ, তেজের রূপাদি তিন গুণ, বায়ুর গুণ স্পর্শ ও শব এবং আকাশের গুণ শব্ধ মাত্র। 
ভূতের এই ছুই প্রকার লক্ষণ পাওয়া! যায়। ইহার মধ্যে শেষোক্ত মতেই বোঁধ হয় কোন কোন 
লেখক সাধারণ মাটিজলাদিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। 

কঠিনতরলাদি বাহ্ দ্রব্যের অবস্থা সকলকে কোন গতিকে মিলাইয়া৷ দরবার চেষ্টা করিলেও, 
তাহার! উপযুক্ত শাস্ত্ীক্ন ভূতলক্ষণের সহিত কিছুতেই মিলে না। তরল পদার্থ মাত্রই যদি অপ্ভৃত 
হয়, তাহ! হইলে তাহার গুণ কেবলমাত্র রস হইবে, অথবা! তাহার! রসাদিচারিগুণথুক্ত হইবে। 
কিন্ত এমন বহু তরল দ্রব্য ( বোধ হয় সবই ) আছে যাহাদের পঞ্চগুণ দেখা যাঁয়। সেইরূপ এমন 
অনেক বায়বীয় দ্রব্য আছে, যাহাদের পঞ্চগুণই দেখ! যাঁর (যেমন ক্লোরিণ প্রভৃতি )। অতএব 

যে পঞ্চভূতের লক্ষণ, তাহা কখনই আদিম শাস্ত্কারদের অভিপ্রেত নহে। তবে 
কাঠিন্তাদির সহিত পঞ্চভৃতের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা পরে বিবৃত হইবে। 

পঞ্চভূতের স্বরূপ-তত্ব নিষ্কাশন করিতে হইলে কি প্রণালী অনুসারে ভূতবিভাগ করা হইয়াছে, 
তাহ। প্রথমে জান! আবশ্যক | পঞ্চভূত বিশ্বের উপাদানভূত তত্বনকলের প্রথম ব্তর। স্মাধি- 
বিশেষের দ্বারা সেই ভূততত্সাক্ষাৎকৃত হয়। সেই সমাধির হুক্ বিচার করিলে তবে পঞ্চভৃতের 
প্রকৃত তব্ব জানা যাঁইবে। ভূততন্ব সাক্ষাৎ করিলে, তাহার কারণ তন্মাব্র-তত্ব সাক্ষাৎ করা যাঁর। 
এইরূপে ক্রমশঃ বিশ্বের মূল তত্রের সাক্ষাৎ হয়। অতএব তত্রজ্ঞানের অঙ্গভূত পঞ্চভূতের সহিত 
শিল্পী ও রাসায়নিকের 'ভূত/ মিলাইতে যাঁওয়া নিতান্ত অজ্ঞতা । যতই তাপ এবং ভড়িতৎৰল 
প্রয়োগ করনা কেন, কখনই রূপরসা'দির কারণপদার্থে দ্রব্যকে বিশ্লেষ করিতে পারিবে না। বিশলিষ্ 
দ্রব্য সদাই পঞ্চগুণযুক্ত দ্রব্যের অন্তর্গত হইবে । কিঞ্চ তত্বিভাগ বিশ্বের মুলতত্ব-জ্ঞানের অঙ্গভূত। 
অতএব রাসায়নিকের “ভূতের” সহিত তাত্বিক "ভূতের" সম্বন্ধ নাই, রাসায়নিক ভূত শিল্পাদির জন্য 
প্রয়োজন, আর তাত্বিক ভূত তত্বজ্ঞানের জন্য প্রয়োজন । তন্বার! রূপরসাদিরও কারণ কি, তাহ 
সাক্ষাৎ করা যাঁয়। 

ভূত সকলের প্রকৃত লক্ষণ থা- আকাশ-শবময় জড় পরিণামী ভ্্ব্য, তন্দ্রপ বাঁযু, তেজ, জল ও 
ক্ষিতি যথাক্রমে স্পর্শময়, রূপময়, রসময় ও গন্ধময় জড় পরিণামী দ্রব্য । জড়ত্ব ও পরিণামিত্ব শবাদির 
সহচর বুঝিতে হইবে ; বাঁহ্ জগৎ শবাম্পর্শাদি পঞ্চগুণময়। * সেই এক এক গুধের যাহা গুণী, 
তাহাই ভূত। ভূতুবিভাগ ভ্ঞানেন্্রিয়ের গ্রাহা, কর্ধেন্দিয়ের নহে, অর্থাৎ এক “ভীড়” আকাশতৃত 

* সর্বপ্রকার বাহ দ্রব্যেই পঞ্চগুণ আছে; তবে এ গুণ সকল কোনও দ্রব্যে ন্ফুট এবং 
কোন দ্রব্যে অস্ফুট । অনেকে মনে করেন যে, কঠিন, তরল ও বারবীয় দ্রব্যেই শব আছে, 
ঈথিরীয় ভ্রব্যে নাই; কিন্তু বাঁনুবিক তাহা নহে। শব্দ যখন নির্দিষ্ট সময়ের নির্দিষ্ট সংখ্যক 
কম্পন মাত্র, তখন তাহা ঈথারেও অবনত সম্ভব হইবে । ঈথার কল্পনা করিলে তাহাতে শবের 
মূলীভৃত কম্পনও অবশ্য কল্পনীয় হইবে । আঁমরা বায়ুসমুদ্ধে নিমজ্জিত থাকাতে আমাদের কর্ণ স্থূল 



সাংখ্্যায় প্রকরণমাঁলা । ৪০৫ 

বা বায়ুভূত পৃথক্ করিয়া ব্যবহার করিবার অযোগ্য । তাহার! যেরূপে পৃথকভাবে উপলক্ধ হয় ডাহা 
বুঝিবার জন্য ভূততন্ব-সাক্ষাৎকারের স্বরূপ এবং প্রণালী জানা আবগ্তক। (সাং তন্া-ভূত সাক্ষাৎ 
কার? দ্রষ্টব্য )। 

পূর্বেই উক্ত হুইয়াছে যে, সমাধির দ্বারা কোন বিষয় বিজ্ঞাত হওয়ার নাম “সাক্ষাৎকার? বা “চরম 
জ্ঞান ; অতএব রূপবিষয়ক সমাধি করিলে, তাহাকে “তেজজ্তত্ব-সাক্ষাৎকাঁর বলা যাঁইবে। স্থৃতরাং 
তেজোভূতের প্রকৃত স্বরূপ “রূপময়” বাহা সত্ব! হইল। অন্ান্ঠ ভূত সম্বন্ধেও এ্ীরূপ। 

এইরূপে ইন্দ্রিয়ের কৌশলের দ্বারা! ভূতসকল পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বিজ্ঞাত হইতে হয়। হস্তাদির 
দ্বার! তাত্বিক ভূতগণ পৃথক করিবার যোগ্য নহে । হস্তাঁদির যাহ ব্যবহাধ্য তাহার নাম ভোৌতিক। 
বৈদাস্তিকগণের পঞ্ধীকৃত মহাভূত ইহার কতকাংশে তুল্য । ভৌতিক দ্রবো ক্রিয়া ও জড়ত। সহ 
শব্াদি পঞ্চগুণ সংকীর্ণ ভাবে মিলিত। 

কঠিন-তরলাদি অবস্থা শীতোঞ্চের হায় 'আপেক্ষিক। উত্তাপ ৪ চাঁপের তারতম্যই কঠিন- 
তাদির কারণ। অনেক কঠিন দ্রব্য হাঁইদ্রপিক প্রেসের চাপে তরলের ন্যায় ব্যবহার করে। 
সেইজন্য বৃহৎ তুধার-স্তুপের নিম তাগও তরলের ন্যায় ব্যবহার করে। যাহা সাধারণ উত্তাপে বা 
চাঁপে আকা পরিবর্তন করে ন! তাহাঁকেই আমর! কঠিন বলি; আর যাঁহা আকার পরিবর্তন করে 
তাহাকে তরলাদি বলি, শরীরাপেক্ষা অধিক তাপ হইলে যেমন উষ্ণ এবং কম তাঁপ হইলে যেমন 
শীত বলি, কিন্তু উহাদের মধ্যে যেমন তাত্বিক প্রভেদ নাই, কঠিন্তরলাদির পক্ষেও তন্্রপ। 

যদিচ ভূততত্ব স্বরূপতঃ কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয়-গ্রাহ্, তথাপি ভৌতিক-ভাবে গৃহীত হইলে (ভৃত- 
জয় নামক যোগোক্ত সংযমে তৌতিকভাবে গৃহীত হয), কাণিন্ঠ-তারল্যাদির সহিত কিছু" সম্বন্ধ 
থাঁকে। গন্ধজ্ঞানের ম্ব্ূপ এই যে- নাসার গন্ধগ্রাহী অংশে দ্বেয় দ্রব্যের সুক্মাংশের মিলন। 

সি শপ শী শপ সি স্স্পী সপ পপ পপ স্পা াসপ্পেশী সপ তার ররর 

বায়বীয় কম্পনই সহজে গ্রহণ করিতে পারে। কোন স্থান বায়ুশূন্য করিতে থাকিলে যে তাহাতে 
শব্দ কমিতে থাকে, তাহার কারণ বাষুর বিরলতাহেতু শব্দতরঙ্গের উচ্চাবচতা। (৪17116006 ) কমিয়া 
যাওয়া। তাদৃশ বিরল বাধুতে শ্রবণ যোগ্য কম্পন উৎপাদন করিতে হইলে শব্দোপাক ভ্রব্যেরও 
বৃহৎ বৃহৎ কম্পন আবশ্তক। ২৪101110175 বা 761501101001)07৩ নামক যন্ত্রের দ্বারা 

প্রকারান্তরে আলোক-রশ্মির কম্পনে শব শ্রুত হয়। তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোক ও তাড়িত তরঙ্গ 
সকলকে কৌশলে শব্বতরঙ্গে পরিণাঁমিত কর! হয়। এখন ইহা সাধারণ ব্যাপার হইয়াছে । 

অনেক প্রকার বায়বীয় দ্রব্যও স্বচ্ছতাহেতু সাধারণতঃ নয়নগোচর হয় না। তাহারা ঘনীভূত 
হইলে ( যেমন তরলিত বায়ু) বা উত্তপ্ত হইলে স্ফুট-রূপ-বান্ হয়। বস্তরতঃ সাধারণ বায়ু আলোক- 
রোধক বলিয়া! তাহাঁরও এক প্রকার রূপ (দর্শনযোগ্যতা ) আছে। যেমন মঙ্গল গ্রহের বায়ু 
সেইরূপ বহু প্রকার বায়বীয় দ্রব্যের স্বাদ-গন্ধও স্ফুট জান| যায়। তবে কতকগুলি বায়বীয় দ্রব্যের 
স্বাদগন্ধ আমাদের ইন্দ্িয়ের প্রকৃতি অনুসারে ক্ষুট নহে; যেমন সাধারণ বাতাস। নিরন্তর 
সম্পর্কেই উহার বিশেষ গন্ধ অনুভূত হয় না, যেমন নিরন্তর তীব্র গন্ধ বৌধ করিলে কিছুক্ষণ পরে 
তাহা আর বোধ হয় না, সেইরূপ । 

জিহ্বাতে রাসায়নিক ক্রিয়। উৎপাঁদন করা যখন রসঙ্ঞানের হেতু এবং নাসাতে সুঙ্ম কণার 
সংযোগ যখন গন্ধজ্ঞানের হেতু, তখন লমন্ত বাহ দ্রব্যে গন্ধ ও রস-যোগ্যত! অনুমিত হইতে 

পারে। তবে আমাদের ইন্দ্রিয়ের গ্রহণ করিবার সামর্ঘ্য সর্বক্ষেত্রে না থাকিতে পারে। অতএব 
বাহ্ ত্রব্য সকলের সমস্তই পঞ্ধীকরণে পঞ্চগুণশালী হইল । ন্মুতরাং কেবল শব্ময় দ্রব্য বা স্পশময় 
ব্য বা রূপািময দ্রব্য পৃথক্ ভাগ্ুগত করিয়া ব্যবহার করিবাঁর সম্ভাবনা নাই। 



৪০৬ পঞ্চভৃত প্রর্কত কি? 

যদিও নাঁসার গ্রাহকাংশ তরলদ্রব্যে অবসিক্ত থাকে ও স্তরের কণা তাহাতে নিমজ্জিত হইয়! যায়, 
কিন্তু সাধারণ উপঘাতজনিত ক্রিয়াব্যতীত তথায় অন্য কোনও রাসায়নিক ক্রিয়। হয় ন! বা সামীন্ই 
হয় ( পপ্রাণতত্ত দ্রষ্টব্য ) কিন্তু রসজ্ঞানের সময় প্রত্যেক রন্ত দ্রব্ই তরলিত হ্ইয়া বাঁসনযন্ে 
রাসায়নিক ক্রিয়া উৎপাদন করে। কঠিনকণোচিত-উপঘাত-সাধ্য বলিয়া প্রার়শ: কঠিন দ্রব্যেই গন্ধ 
গ্রাহথ। সেইরূপ তরলিত দ্রব্যই রস্ত হয় বলিয়! প্রীযশঃ তরলেই রস গুণ অন্বে্য। আর উষ্ণত। 
বহুশঃ আলোকের উদ্ভাবক বলয়! অত্যুষ্চ দ্রব্যেই রূপ অবেষ্য। শীতোষ্তরূপ স্পশশগুণ প্রণামিস্ব 
বা! চলনে অস্বেঘ্য এবং সর্বতোগতি বা অনারৃতত্ব-ভাবেই বিশ্বতঃ-প্রসারী শবগুণ অন্বে্য । ভূতজয়ী 
যোগিগণ দ্রব্যের এ সকল গুণের দ্বারা ভৌতিক দ্রব্কে আয়ত্ত করেন। কাঠিন্তাদির 
সহিত কিছু সম্বন্ধ থাকাতেই সাধারণ লোকে মাটি-জলাদিকেই ভূততত্ব মনে করে। 

কোন কোন ব্যক্তি মনে করিবেন “শব্দাদিরূপ+ পঞ্চবিধ ক্রিয়াকেই ভূত বল! হইল পাঁচ 
রকমের “জড় পদ বা! 120861 কোথায়? তাহাদিগকে জিজ্ঞান্ত 08001 কি? যদি বল, 
যাহার ভার আছে, তাহাই ১৪৩1 7 কিন্ত ভারও “পৃথিবীর দিকে গতি” নামক ক্রিয়া । যাদ 
বল, যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়। করে (5005 510001917509051 00900 ০০1 5617565 ) 

তাহাই “জড় ভ্রব্য' | কিন্ত কাহার ক্রিয়া! হয়? ক্রিয়ার পূর্বে তাহা কিরূপ? অবশ্তই বলিতে 
হইবে, তাহা অচিন্তনীয়। অতএব এই অচিস্তনীয় 09৩7 এক কি পাচ তাহ! বক্তব্য নহে। 

বাহা দ্রব্য, যাহার গুণ শবাদি, তাহা স্বরূপত বে কি তাহা এইরূপে বুঝিতে হইবে। পূর্বের 
দেখান হইয়াছে যে ভূতসকল শবাদি-গুণক, ক্রিয়। বা পরিণাম-ধন্মক ও কাঠিন্যাদি জাড্যধর্শক 
দ্রব্য । * ভূত সকল ইন্দরিয়াধিানরূপে ও ইন্দরিয়-বাহে আছে। ইন্দ্রিয়বাহ্ ভৌতিক ক্রিয়া হইতে 
অথবা ইন্জরিয়ের ব্বগত ক্রিয়া হইতে ইন্দ্রিয় মধ্যে শব্বাদি জ্ঞান, শব্দাদির পরিণাম জ্ঞান, ও জাড্যের 
জ্ঞান হয় এবং এ ত্রিবিধ ভাঁব অবিনাভাবী। সুতরাং জ্ঞান, ক্রিয়। ও জাড্য অবিনাভাবী। অতএব 
গ্রাহভৃত প্রকাশ, ক্রিয়। ও স্থিতি-স্বভাবের দ্রব্যই সামান্তত স্কুল ও সুল্ম ভূত হইল। ম্যাটার ব| 
জড় পদার্থ বলিলে তাহার যদি কিছু অর্থ থাকে তবে বলিতে হুইবে ম্যাটার প্রকাশ, কার্য ও ধার্ধ্য- 
গুণক ভ্রব্য। ইহা ছাড়া অন্ত অর্থ হইতে পাঁরে না। “অজ্ঞেয় বলিলেও এ তিন জ্ঞেয় ভাবকে 
অতিক্রম করিতে পারিবে না, এবং উহা ছাড়া আর কিছু ভ্ঞে্ কখনও পাঁইবে না। অতএব 
গ্রানভৃত প্রকাশ, ক্রিয়। ও স্থিতি-স্বতাবের দ্রব্যই যে স্থুল ও সুক্ষ ভূত ইহ! সম্ক্ দর্শন। প্রকাশ, 
ক্রিয়া ও স্থিতির এক দিক্ গ্রাহা এবং অন্ত দিক্ গ্রহণ। গ্রহণের দিকে ভূততন্মাত্রের কারণরপ ধর্মী 
অশ্মিতা * আর গ্রাহের দিকে দেখিলে প্রকাশাদি-স্বভাবের গ্রাহ দ্রব্যেই ভূত ও তন্মাত্রের 
বাহ্মূল। জাড্য-বিশেষের দ্বারা নিয়মিত ক্রিয়াবিশেষ হইতে উদঘাটিত প্রকাশই শব্দাদিজ্ঞান। 

প্রকাশ হুইতে প্রকাশ, ক্রিয়া হইতে ক্রিয়া এবং জাড্য হইতে জাড্য হয় এবং তাহার! পরম্পরকে 
প্রকাশিত অথবা উদঘাটিত অথবা নিয়মিত করে। এ বিষয়ে ইহাই সার সত্য ও সম্যক দর্শন। 
ইহ! ছাঁড়া অগ্ঠ কিছু বুলিলে অসম্যক্ কথা বা জ্ঞেয়কে অজ্ঞেয় বলারূপ ও অবক্তব্যকে বক্তব্য করা 
রূপ অযুক্তত। আসিবে। 

শব্দরূপাঁদি বাহ্ দ্রধ্যের “ক্রিয়া” এরূপ বলিলেও সেই দ্রব্যের একট! ধারণা কর! 'অপরিহার্ধ্য 
হইবে, কিন্ত কোন্ গুণের দ্বার! তাহার ধারণা করিবে? কঠিনতরলাদি জড়তাঁধর্মক কোন দ্রব্য 

* আমাদের শবাদিজ্ঞান আমাদের মনের পরিণাম সুতরাং তাহা আমাদের অশ্মিতামূলক, 
আর শঙ্চাদি জ্ঞানের যে বাহ্স্থ হেতু আছে তাহাও বিরাট পুরুষের শবাদি জ্ঞান ব৷ অভিমান । 
অতএব সৃতাদি পদার্থ দুই দিকেই অভিমান । 



ংখীয় গ্রকরণমালা ৪০৭ 

বলিলে সেই দ্রব্যকেও শব্বরূপাঁদিযুক্ত এরূপ ভাবে ধারণ| করিতে হইবে। এইরূপে শুধু ক্রিয়ার ব 
শুধু শষ-রূপাঁদির ব! শুধু তারল্া-বায়বীয়তাদি-জড়তার ধারণ! হয় ন| বলিয়! উহার! (ক্্রিয়াধর্ম, 
শব্দাদিধর্্ম ও জাড্যধর্্ম ) অস্তোন্তাশ্রয়। উহাদের মূল অন্বেষণ করিতে হইলে সুতরাং এ ত্রিবিধ 
ধর্মক দ্রব্যেরই মূল অস্বেম্য হইবে। তাহা গ্রাহ্ভূত প্রকাশ-ক্রিয়স্থিতি ছাড়! আর কিছু বলার 
যে নাই। সেই সর্বসামান্য প্রকাশের তেদ নান! শব্দাদিজ্ঞান ও শব্দতন্মাত্রাদিজ্ঞান। সেইরূপ 
সেই সামান্ ক্রিয়ার ভেদে শব্রপাঁদি ভিন্ন ভিন্ন প্রকাঁশ উদঘাটিত হয় ও তাদৃশ স্থিতির ভেদ হইতে 
কাঠিষ্ঠাদি নানাবিধ জড়ত! হয়। 

অতএব প্রকাশ, ক্রিয়া! ও স্থিতিই ভ্রব্য, যাহার বিশেষ বিশেষ অবস্থা শব্ধাদিজঞান বা ক্রিয়। বা 
কাঠিস্তাদি জাঁডা। এই সাঁংখীম় ভূত-বিভাগে যে কোনও কাল্পনিক বা থরে লওয়া, 
(00000160051 ) ঝ “অজ্জেয়' মূল স্বীকার করিতে হয় ন| তাহ! জষ্টব্য। 



সাংখ্যীয় প্রকরণমাল!। 
ও। মস্তি ও স্বতন্ত্র জীব। 

মন, বুদ্ধি, আমিত্ব প্রভৃতি আন্তর ভাব সকলকে ধাহার। কেবল মস্তিষ্কের ক্রিয়ামাত্র বলেন, 
ধাহাদের মতে মন্ডিফ বা শরীর হইতে পৃথক্ স্বতন্ত্র জীবের সত্ত। নাই, তাহাদের পক্ষ কতদুর 
সঙ্গত এবং সমগ্র আস্তরিক ক্রিগ্নাকে বুঝাইতে সমর্থ কিনা, তাহা! এই প্রকরণে বিচাধ্য । তজ্জন্ 
প্রথমে মন্তিফবাদীদের সিদ্ধান্ত উপনিবদ্ধ করা যাইতেছে । ৃ 

সমস্ত শারীরক্রিয়ার মূলশক্তি ্নায়ুধাতুতে (797%5এ ) অধিষ্ঠিত। ন্নাযু সকল দুই প্রকার; 
কোষরূপ (০5115) ও তন্তরূপ। তন্মধ্যে কৌষসকলই স্নীয়বিক শক্তির মূল ধিষ্ঠান, তন্তদকল 
কোধযোডুত ক্রিয়ার পরিচালক মাত্র। কসেরুকা মজ্জা (5098081 ০010) ও মস্তিষ্ক সমগ্র 
ন্নাযুমণগ্ডলের কেন্দ্রস্বরপ ব| 0০90021 17615005 5791612 । এই প্রবন্ধে চিত্ত লইয়াই ব্চার 

সাধিত হইবে বলিয়া অন্তান্ঠি শারীর শক্তির অধিষ্ঠান ত্যাগ করিষ। চিত্তের অধিষ্ঠানম্বরূপ মস্তিষ্বের 
যথা-প্রয়োজনীয় বিবরণ দেওয়! যাইতেছে । 

মস্তি প্রধানতঃ ন্নাযূতন্ত ও ক্সায়ুকোষের সমগ্ট ৷ মস্তিষ্কের ন্নায়ুকোষ সকল দুই ভাগে স্থিত। 
একভাগ মব্ডিফের নিয়ে অবস্থিত ( 1)9581 5918118 ) এবং আর এক ভাগ বাহিরের চতুর্দিকে 
খোসার মত স্থিত (৫০016108] 06119) ন্লাযুতন্ত সকলের ক্রিয়া ছুই প্রকার, অস্তঃজোত ও 

বহিঃআোত বা 805106 ও ০66760৮1 অন্তঃশ্োত স্লাু সকল বোধবাহী, আর বহিঃআোত 
্নায়গণ ইচ্ছা ব৷ ক্রিগ্নাবাহী। সমস্ত জ্ঞানেন্দ্িয় হইতে অন্তঃস্তোতি ্নীয়ু সকল প্রথমে মস্তিষ্কের নিয়স্থ 
কোষস্তরে মিলিয়াছে ; পরে তাহা! হইতে অন্য স্নাবুতদ্ব পুনশ্চ উপরের কোবজ্তরে গিয়াছে। 
ইচ্ছাবাহী স্নায়ুতন্থ সকল সেইরূপ উপরের কোষস্তর হইতে নাদিয়া নিম্নের কোন (স্থলবিশেষে 
একাধিক ) কোবস্তরে মিলিমা পরে চালকযন্্ে গিয়াছে । কুকুর, বানর আদি প্রাণীর শিরঃকপাল 
খুলিয়! মস্তিষ্ষের উপরিস্থ কোযস্তরে বৈছ্যাতিক উদ্রেকবিশেষ প্রদান করিলে হন্ডাদির ক্রিয়া হয় 
দেখিয়া, এবং মন্তষ্যের রুগ্ন মন্তিষ্বের ক্রির৷ দেখিরা, উল্ত কোষস্তরকে জ্ঞানচেষ্টাদির প্রধান কেন্ত 
বলিয়! জান যায় ৷ ( প্রাণতত্রে ২য় চিত্র দ্রষ্টব্য )। 

মন্ভিকের উপরিস্থ কোষস্থরে চিত্তস্থান এবং নিম্নের কোষস্তর আলোচন জ্ঞান ও অসমঞ্জস 
( 1/00-0:010850 ব। ০০-০:৫1)৪65এএর পূর্ব্বে ) ক্রিয়ার কেন্দ্র। শুদ্ধ জ্ঞানেন্দ্িয়ের ছার 

যে নাম-জাতি-গুণশৃন্ট জ্ঞান হয়, তাহাই আলোচন জ্ঞান (960581100 )। মনে কর তুমি এক 
পুষ্প দোখতেছ, চক্ষু দবার৷ তুমি কেবল তাহার লাল রূপ ও আকারমাত্র জানিতে পার; তাহাই 
আলোচন জ্ঞান। পরে ইহা গৌলাপ ফুল এইরূপ যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
(65£6506107 )। ত্রীন্ূপ লন্থ্মানও এক প্রকার প্রমাণ। প্রমাণ (219951050607 ), চেষ্টা 
(সংকল্প বা ০00210101)4+ কল্পনা ব|। 170251)90101)-4 অবধান বা ৪800670102), ধৃতি 

(17515060107) প্রভৃতির নাম চিত্ত। এক একটা জ্ঞানেন্ত্রিয় ও বর্শেন্রিয় হইতে প্রাপ্ত 
বিষয়সমূহকে অভ্যন্তরে মিলাইয়! মিশাইয়। বাবহার করাই চিত্তের স্বরূপ হইল, চিত্তের এবং আলোচন 
জ্ঞানের স্থান প্রক্রিয়াবিশেষের দ্বার! জান! ঘায়। বদি মন্ডিদ্বের উভয় স্তরের স্নাবিক সংযোগ 
( 800৭০617021 10155 ) বিকৃত হয়, অথব। উপরের কোধস্তর অপস্থত কর! যায়, তবে এক 



মস্তিষ্ক ও স্বতন্ত্র জীব। ৪৯৪ 

প্রকার রবূপরসাদি জ্ঞান হয় বটে, কিন্ত তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা 857:061197 হয় লা? 
নেই জন্য এক প্রকার 2078519 বা অবাক্যবৌধ-রোগে রোগী কথা শুনিতে পায়, কিন্তু বুঝিতে 
পারে না। টা. 709681 বলেন: ”*" ৬৬০ 1023 908৮: 01 05০ 1৫115050০01 0610055 ০ 

15101), 0১5 [10001 01 19%/51 ৮1505] ০67)016--2500 005 95001051০07 1161)51 

15021] 06006 50107011600 005 ০০ 01 005 ০০০101021 169101 01005 

66150101 (0105101989 ৮০111 [2 1168.) মন্তিষ্কের উপরিস্থ কোষস্তর বা চিত্তস্থান 

নানা অংশে (9:585 ) বিতক্ত। এক এক অংশ এক এক ইন্দ্রিয় বা অঙ্গ প্রত্যলের নিযন্ত স্বরূপ । 
উচ্চ প্রাণীতে সেই অংশ বা 516৪ সকল পরম্পর অসাড় অংশের ছারা ব্যবহিত । [116 56৮518] 

21625 816 10015 51091019 06ঠা)50 20 1১86 15 10000102176 00 0005, 1115 

15519801155 21555 (6170 0 08 56105156650 000. 6501) 061)61.০.) ( 17, 01057510106) 

৮০] 111 7, 1128.) । 

যখন মস্তিষ্কে বৈছ্যুতিক শক্তিপ্রয়োগে হস্ডপদাদি চলে এবং রূপাদি জ্ঞানোদ্রেক দৃষ্ট হয়, 
তথন তাহাতে জড়বাদীরা বলেন যে, আমাদের সমগ্র আমিত্ব মন্তিষ্ষের জড়শক্তিসম্ভূত ক্রিয়া” 
মাত্র, মন্তিষ্ষের অতিরিক্ত স্বতন্ব ভীব নাই। এই বাঁদ যে 'অসঙ্গত, তাহা আমরা নিয়ে 
দেখাইতেছি। 

১ম। মন্তিষ্কে বৈযাতিক শক্তির প্রয়োগে হস্ত-পদাদি সঞ্চালিত হয় দেখিয়া এই মাত্র জান! 
যায় যে, সাম়ুকোষে কোনরূপ 11009156 বা উত্তেজনা হওয়ার প্রয়োজন ; ভড়িচ্ছক্তির দ্বারা তাহা 
ঘটে, কিন্তু ইচ্ছাশক্তির দ্বারাও কোষে সেই 170195 উদ্ভুত হয়। ন্নীযুকোষে তড়িত্প্রয়োগে হস্ত 
উঠে বটে, কিন্তু ইচ্ছা না উঠিতে পারে। কোন কোন উচ্চ শ্রেণীর বানরের শিরঃকপালে হুম্ষ্ম ছিদ্র 
করিয়া তন্মধ্য দিয়া তাঁড়িত উদ্রেক প্রদান করিলে, বানরের হস্ত তাহার অজ্ঞাতসারে উঠে। বানর 
আশ্্য্যান্সিত হইয়া যায় ; কেন হস্ত উঠিতেছে, তাহা স্থির করিতে পারে ন!। 

কিঞ্চ প্রকাঁরবিশেষের 1755110 অন্ধতা, বাধিধ্য প্রভূতিতে এবং মেসমেরাইজ করিয়া 
06586155 1)81100109 001) * উৎপাদন করিলে, এক কথায় (51£6550107-দ্বার। ) আবিষ্ট 

ব্যক্তির আন্ধ্য বাধিরধ্যাদি আসিতে পারে। হন্দ্রিয়ার্দির কোন বিকার অবনত এক কথায় হয় না। 
কিন্তু তাহ না হইলেও মানসিক ধারণা বশতঃ আবিষ্ট ব্যক্তি রূপাদি বাহ্ উদ্রেক (56157018007 ) 
পাইলেও তাহার তদমুগ্ুণ মানদিক ভাব জন্মীয় না। মনে কর, এক ব্যক্তিকে আবিষ্ট করিম! 
বলিলে “তুমি এই তাস দেখিতে পাইবে না”, তাহাতে তাসের যে পিঠ তখন তাহার দিকে থাকিবে, 
সে সেই পিঠ মাত্র দেখিতে পাইবে না, অন্ত পিঠ দেখিতে পাইবে। তাহার হাতে তাস দিয়া 
ঘুরাইতে বল, সে ঘুরাইতে ঘুরাইতে একবার দেখিতে পাইবে, একবার দেখিতে পাইবে না। এন্ূপ 
স্থলে আলোকিত উদ্রেক থাকিলেও কেবল মানসিক ধারণা ব্শতঃ দৃষ্টি ঘটে না। অতএব দর্শন 
শক্তি যে কেবল দার্শনিক নীযুগত, নহে, কিন্ত তন্সিরপেক্ষ স্বতন্ত্র মনোগত, তাহা দ্বীকাধ্য হইয় 
পড়ে। অন্ঠান্ত শক্তি সম্বন্ধেও এই যুক্তি প্রযোজ্য। 

২য়। জড়বাদীদের সিদ্ধান্তে মন্তিষ্বের যে অংশে ক্রিয়! হয়, তরিয়স্ত্িত অঙ্গাদি সক্রিয় হয়। 
মনে কর, হস্ত চালন। করিবার সময় মস্তিষ্ের এক অংশ সক্রিয় হইতেছে। পরক্ষণে পদ চীন 

* আবিষ ব্যক্তি আবেশকের আজ্ঞার় যখন বিদ্যমান দ্রব্য জানিতে পারে না, তখন তাহাকে 
106580%৩ 10৪1100109019?, বলে ; আর যখন অবিষ্তমীন কোন শব্বরূপাদি জানিতে থাকে তখন 

তাহাকে 2০9510%5 1)8110011790098 বলে। 

৫২ 



৪১০ ংখ্টীয় প্রকরণমাল|। 

করিবার ইচ্ছ৷ করিলে পদনিয়ামক অংশে ক্রিয়। হইবে, পূর্বেই বল! হইয়াছে, মধ্তিফ (মস্তি কেন, 
সমস্ত শরীরই ) পৃথক্ পৃথক কোষসমষ্টি, এক্ষণে বিচাঁধ্য এই যে, হস্ত চালনার কেন্দ্র হইতে পদকেন্দরের 
কোবে কিরূপে ক্রিয়া হয়? যদি বল, ক্রিয়া পরিচালিত হইয়া! যায়, তাহা! হইলে ব্যবহিত অংশ 
সকলেও ক্রিয়া! হইবে, ( যেমন দুই অংশে ছুই 61৩০০০০ দিলে ব্যবহিত অংশ সকলও সক্রিয় হইয়! 
শরীরে 601161010 ?% এর মত ক্রিয়৷ উৎপাদন করে ); কিন্তু সেরূপ ক্রিয়! দেখা যায় না। 

যদি বল, এক অংশের-ক্রি॥৷ থামিয়! যাইয়! ভিন্ন অংশে নূতন ক্রিয়া উদ্ভুত হয়। তাহাতে 
শঙ্কা আসিবে, এক কোষের ক্রয়! নিবৃত্ত হইয়া বিন! হেতৃতে বা সংক্রমণে কিরূপে অন্য এক কোষে 
ক্রিয়া হইবে? যদি বল, সর্বত্র যে অন্ফুট বোধ আছে, তৎপূর্ববক এক কোষ হইতে ভিন্নক্রিয়াকারী 
'মার এক কোষে ক্রিয়া সংক্রমিত হয়। শাহাতে এক কোষের ক্রিয়া! নিবৃত্তি করিয়া, দূরম্থ আর এক 
কোষের ক্রিয়্। উত্তস্তিত করিতে পারে, এরূপ সর্ববকোষব্যাপী এক উপরিস্থিত শক্তির (অর্থাৎ 
জীবের ) সত্তা স্বীকার করা ব্যতীত কিছুতেই সুসঙ্গতি হয় না। যেমন টাইপ-রাইটার যন্ত্রের 15) 
৮০৪৫৫ হইতে স্বতন্ত্র হাতরূপ শক্তি থাকাতে যথাতীষ্ট লিখন ক্রিয়া! সিদ্ধ হয়, তন্রপ। 

ওম্ব। স্বৃতিবোধ কেবল মন্তিষ্ষের ক্রিম়াবাদের দ্বার। কোন ক্রমেই সঙ্গত হয় না। কোন 
এক জ্ঞান যদি মন্তিষের ক্রিয়া বা আণবিক প্রচলনমাত্র হয়, তবে সময়ান্তরে তাদৃশ এক ক্রিয়ার 
পুনরুৎপত্তি হওয়! স্থৃতিবোধের স্বরূপ হইবে। কিন্তু কি হেতুতে কালান্তরে বর্তমানের অনুরূপ 
এক ক্রিয়া উঠিবে, তাহা কেহই নির্দেশ করিতে পারেন না। যে হেতু হইতে বর্তমানে ক্রিয়া 
উৎপন্ন হয়, তাহ! ন! থাকিলেও ভবিষ্যতে তদন্ুরূপ ক্রিরা উৎপন্ন হইবার উদাহরণ সমগ্র বাহ্ জড় 
জগতে কোথাও দেখা যায় ন/, কিন্তু স্থৃতিতে তাহা হয়। বদি বল অন্ফুটিত ( 07065510060) 

ফটোগ্রাফের মত উহা! মস্তিষ্কে থাকে, পরে চেষ্টাবিশেষের দ্বার! উদ্ভূত হয়, তাহাঁতে জিজ্ঞান্ত__সেই 
অক্ফুট চিত্র থাকে কোথায়? অবশ্য বলিতে হইবে, মন্তিফ্বের স্নায়ুকোষে। তাহাতে জিজ্ঞান্ত 
হইবে- প্রত্যেক জ্ঞানের চিত্র কি পৃথক্ পৃথক কোঁষে থাঁকে অথবা একই কোষে বু বন্ধ চিত্র 
ধত থাকে? তহুত্তরে যদি বল পৃথক্ পৃথক্ কৌঁষে থাঁকে, তাহাতে এত ন্নীয়ুকোষ কল্পন। করিতে হয় 
যে, তাহা বস্ততঃ থাকিবাঁর সম্ভাবনা নাই। কিঞ্চ তাহাতে নিত্য নৃতন বহু বহু কোষের 
উৎপাদ এবং যাহার পরমায়ু অধিক তাহার মল্তিফ্ষের কৌষবহুলতা প্রভৃতি নাঁন৷ দোষ আসে। 

আর যদি বল একই কোমে বহু বনু স্থৃতিচিত্র নিহিত থাকে, তাহাতে অনেক দোষ হয়। 
মস্তিষবের ক্রিয়। অর্থে, জড়বাদ অনুসারে, 'আঁণবিক চলন বা ইতন্ততঃ স্থান পরিবর্তন বলিতে হইবে, 
প্রত্যেক জ্ঞান যদি তাহাই হয়, তবে এক কোষে (বাঁ কোঁপুঞ্জে ) এরূপ বহু বহু আণবিক ক্রিয়া 
হইতে থাকিলে তাহার এরূপ সাংকর্য সংঘটিত হইবে যে, কোন এক জ্ঞানের স্বৃতি একেবারেই দূর্ঘট 
হুইয়। পড়িবে । একটা ফটোপ্লেটের উপর যদি অনবরত বহু চিত্র ফেল! (1%005815 দেওয়া ) 
যায়, তবে তাহার ফল যাহা হয়, ইহারও তদ্রপ পরিণাম হইবে। 

এই জন্ঠ পৃথকু ও স্বতন্ত্র নে স্থৃতি উপচিত থাকে, এবং স্মরণ কালে তাঁদুশ অতৌতিকম্বভাব 
মনের ছারা প্রেরিত হয়৷ তাহার যন্তরভৃত মস্তিষ্কে অনুপ ক্রিয়া উৎপাদন করে, এই মত স্বীকার 
ব্যতীত গত্যন্তর থার্কে না। | 

গর্থ। স্তবতি হইতে মস্তিষ্ধের পৃথক্তাঁর আরও বিশেষ প্রমাণ আছে। নস্তিষবিকৃতি ও 
শ্থতিবিকৃতি যে সমঞ্জস নহে, তাহা রোগবিশেষ পধ্যবেক্ষণ করিয়াও প্রমিত হইতে পারে। 
/১10105518 বা স্থতিনাশ রোগে কথন কখন জীবনের কোন এক ব্যবচ্ছিন্ন কালের স্বতি লোপ 

হইতে দেখা বাগন। নিয়ে তাহার এক উদাহরণ দেওয়। যাইতেছে। [17675 [701)81 

চ61500911) গ্রন্থের ১ম খণ্ড ১৩০পৃ সবিশেষ ভরষ্টব্য। মাদাম ডি, নায়ী একটা স্ত্রীলোককে, কোন 



মন্তিফ ও স্বতন্ত্র জীব । $১১ 

হৃষ্ট লোক মিথ! করিয়! তাহার শ্বামী মরিঘনা গিয়াছে বলিয়া! ভয় দেধাঁয়। ভয়ে ও শোঁকে তাহার 
এন্নপ গুরু মনঃপীড়! হইগাছিল যে তৎফলে তাহার স্থৃতির বিকৃতি সংঘটিত হয়। সে সেই ঘটনার 
ছন্ সপ্তাহ পূর্বব পর্যন্ত কোন ঘটন। ম্মরণ করিতে পারিত না, কিন্তু সেই ঘটনার ছয় সপ্তাহের পূর্বের 
যাহা অনুভব করিয়াছিল তাহা সমস্ত স্মরণ করিতে পাঁরিত। অর্থাৎ ২৮শে আগষ্ট তারিখে তাহার 
মনঃপীড়া ঘটে, কিন্ত সে ১৪ই জুলাই তারিখ পর্যন্ত কিছুই স্মরণ করিতে পারিত না; ১৪ই 
জুলাইয়ের পূর্ব্বকার ঘটনা স্মরণ করিতে পারিত। ইহা! “জড়বাদের' দ্বার কিরূপে মীমাংসিত হইতে 
পারে? গুরু পীড়ায় তাহার মন্তি্ষ বিকৃত হইয়া, সেই ঘটনার পর হইতে তাহার স্থতি যে বিকৃত 
হইতে পারে, ইহা কোন ক্রমে জড় বাঁদের দ্বারা বুঝ। যায়; কিন্ত ছন্ন সপ্তাহ পূর্ববকার পর্যন্ত স্থৃতি 
কেন লোপ হইবে, এবং তংপূর্বকার স্বৃতিই বাঁ কেন থাকিবে? এই পূর্বস্থৃতি মন্তিষ্ষের কোন্ 
কোষে উদিত হয়? বর্তমাঁনবিষয়ক স্মৃতি যাহাদ্দের উদিত করিবার সামর্থ্য নাই তাহাঁর৷ অতীত 
বিষয়ক সৃতি কিরূপে উদিত করিবে? যদি বল, মন্ডিষ্কের পৃথক্ অবিকৃত অংশে সেই পূর্ব স্থৃতি 
আছে। তাহা হইলে বলিতে হইবে, এক এক কালে মস্তিষ্বের এক এক অংশে স্মৃতি উপচিত 
হয়। তাহাতে প্রতিমূহূর্তে এক এক অভিনব কোধপুণ্গে স্থৃতি সঞ্চিত হইয়া যাইতেছে বলিতে হইবে। 
কিন্তু তাহা যে অসঙ্গত তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। 

ইহাতে সিদ্ধ হয়--এ রোগ চিত্তের, শুদ্ধ মন্তিক্ষের নহে। চিত্তের সত্তা কাঁলিক, দৈশিক নহে। 
মনোবৃত্তি ও মানস ক্রিয়া অদেশব্যাগী অর্থাৎ চিন্ত ক্ষণের পর ক্ষণ ব্যাপিয়া আছে; তাহার দৈধয, প্রস্থ 
ও স্থৌল্য নাই। সেই কালব্যাপী চিত্তের কতককালিক সত্তা! উক্তরোগে বিপধ্যন্ত হইয়াছিল। 
তাহাতে ঘটনার পূর্ববর্তী কতক সময পধ্যন্ত স্থতি বিকৃত হওয়া সঙ্গত হয়। উক্ত রোগ 1)71970010 
9085591101 বা মনোদত্ত মন্ত্রণবিশেষের দ্বারা ক্রমশঃ আরোগ্য হইতেছিল। এতন্ার! জানা গেল, 
চিত্ত ও মস্তিষ্বের ক্রিয়া অসমঞ্জস, সুতরাং উভয়ে পৃথক্। 

৫ম। পরচিত্তজ্ঞতা ব। 11)9051)0-158015 এখন আর “অতি-প্রাকৃতিক' ( 989106118- 

(0181 ) ঘটন। বা অসম্ভব ঘটন! বলিয়! কেহ ( নি্তীস্ত অন্ঞ ব্যতীত ) মনে করে না । বিংশ শতার্ধীর 
মনোবিজ্ঞানের পাঠককে উহা সিদ্ধসত্যন্বরূপে গ্রহণ করিয়৷ বিচার করিতে হয় । “জড়বাদ' অনুসারে 
উহার ব্যাখ্য। করিলে বলিতে হইবে যে, চিন্তার সময় মন্তিষ্ধে তাপ তড়িৎ প্রভৃতি জাতীয় কোনরূপ 
ক্রিয়া চতুর্দিকে বিকীর্ণ হয়; তাহাতে প্ররুতি বিশেষের মস্তিষ্কে তাহা গৃহীত হয়। কিন্তু পরচিত্ত- 
জ্ঞতায় বর্তমান চিন্তার ন্যায় অনেক সময় অতীত চিন্তাও গৃহীত হয়। এমন কি, যে ঘটনা কেই 
বিস্তৃত হইয়। গিয়াছে, বা যাহ! অতি পূর্বে ঘটিয়াছে, বাহা কাহারও চিন্ত! করিবার সম্ভাবনা নাট, 
কেবল তাদৃশ ঘটনাই অনেক সময় পরচিত্তজ্ঞ ব্যক্তি জানিতে পারে। 

চিন্তার সময় যে মস্তিষ্কে তড়িৎ আদির স্টার ক্রিয়া বিকীর্ণ হয়, তাহা অস্বীকাধ্য নহে, এবং তন্ারা 
যে অপর মস্তিষ্কে অনুরূপ ক্রিয়া ও তৎপুর্ববক চৈত্তিক তাঁব উৎপন্ন হইতে পারে, তাহাও অস্থীকা্য 
নহে? কিন্তু উক্ত রূপ অতীত চিন্তার জ্ঞান মন্তিষ্ষে মন্ডি্ধে মিলনের দ্বারা সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর 
নহে। মস্তিক্ষের অতিরিক্ত কালব্যাপী চিত্তে চিন্তে মিলন বা 7:7-7810001% হইয়। ওরূপ চিত্তসঞ্চিত 
অনষ্ট বিষয়ের জ্ঞান হয়, এই ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত । 

৬ষ্ঠ। অলৌকিক দর্শন-( 01917৮০81০5 ) * শ্রবণারির সতত, অধুনা বৈজ্ঞানিক জগতে 
ক্রমশ স্বীকৃত হইতেছে । উহা কিরূপে ঘটে, তাহ! জড়বাদীর বুঝাইবার সুমর্ধ্য নাই। তাহারা 

₹ 01815078005 এর সহিত )00£1)-021)50515705 এর অনেক সঙ্গ গোল হ্য়। 

বাহ! উপস্থিত বা! সংলগ্ন কেহ জানে না, ভাদৃশ বিষয় দেখাই 01815058101 একটী টাক! ঘড়ির 



৪১২ সাংখ্টীয় প্রকরণমাল! | 

অনেক সময় বুঝাইতে ন! পারিয়া, সত্য ঘটনাকে অলীক বলিয়া উড়াইর৷ দিবার চেষ্টা করেন। উহাও 
এক প্রকার দূষণীয় অন্ধবিশ্বাস। স্থূল চক্ষের নির্মাণততব ও ক্রিয়াতত্ব দেখির়া, দর্শনজ্ঞানের যে স্বরূপ 
নির্ণীত হয়, তাহার কিছুই অলৌকিক দৃষ্টিতে পাওয়া যায় না। 

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন “5 7255৮ এর মত হুক্ম কোন প্রকার রশ্মি একবারে মক্তিষ্বের দর্শন 
কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া, ওরূপ অলৌকিক দৃষ্টি উৎপাদন করে। কিন্তু ইহাঁও সঙ্গত নহে, ব্রেয়ারভয়াক্গ 
বিশেষতঃ 10155৩111176 0191150999705 অবস্থায় জ্ঞাত। বে প্রকার দৃষ্টি অনুভব করে, তাহ৷ ঠিক 

চ্ষু্থ ননাযুজালের বা! 1501791 দৃষ্টির অনুরূপ । ২৪108] দৃষ্টিই 9৩1 ০ $151০1) এবং অগ্র 

পশ্চাৎ ও পার্খ্-রূপ দর্শনভেদের কারণ ; ক্লেয়ারভয়ান্স অবস্থাতেও দ্রষট ঠিক সেইরূপ সাধারণ দৃষ্টির 
মত বোধ করে। অলৌকিক শ্রব্ণদিতেও এইরূপ। ইহ! হইতে জান। বাঁ, চক্ষুরাদির গোলক 
হইতে ইন্দ্িয়শক্তি অতিরিক্ত ও শ্বতন্ত্র। 

৭মূ। স্বপ্রু, 01/5091 £8210£ এবং তজ্জাতীয় “নখ-দর্পণ” “জল-দর্পণ” প্রতৃতিতে কোন কোন 
সময় ভবিষ্যৎ জ্ঞান হইতে দেখ! যার । চ৪/০11081 [5958101) 5০০10 এবপ অনেক ঘটনা 
সংগ্রহ করিয়াছেন, ধাহাঁতে স্বপ্ন ভবিষ্যতে ঠিক মিলিয়া গিয়াছে । 1701721) 767500911 
গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড ২১২ পৃষ্ঠার 7১:07 71709161 এর এরপ স্বগ্নবিবরণ ভরষ্টব্য | 017061 970 

11০60) দিয়া এরূপ ভবিষ্যৎ জ্ঞান কেহুই সিদ্ধ করিতে পারেন না। তজ্জন্য শ্বতন্ধ উপাদানে 
নিশ্মিত চিত্ত স্বীকাধ্য হইয়া পড়ে । আরও শ্বীকার্ধা হয় যে, অবস্থাবিশেষে চিত্তের অলৌকিক জ্ঞানের 

সামর্থা আছে। 
৮ম। শরীরের উৎপত্তি বিচার করিয়া দেখিলেও, শরীরের উপরিস্থিত এক শক্তি আছে, তাহা 

স্বীকার করা সমধিক সঙ্গত হয়। শারীরবিদ্ঠা (2086010) ) ও প্রাণবিষ্ভা (19198 ) 
অন্ুদারে শরীর যে কৌধসমষ্টি (স্নায়ু, পেনী রক্ত সমন্তই কৌষসমষ্টি) এবং আদৌ স্ত্রীবীজ ও 
পুংবীজের মিলনীতৃত এক কোঁধ হইতে বিভাগক্রমে ( চ.৪:/০1.7515 ক্রমে) বহু হইয়া উৎপন্ন 
হইয়াছে, তাহ! জান! যাঁর়। এই নানান্ববুক্ত শরীর প্রথমে একটি ক্ষুদ্র কোবন্বরূপ ছিল। তাহা 
বিভক্ত হুয়া ছুই হয়, সেই ছুই পুনশ্চ চারি হয় ; এইরূপে কোটী কোটা কোষ উৎপন্ন হইয়া এই শরীর 
হইয়াছে। কিন্তু কোষসকল শুদ্ধ বিত্ত হুইয়! বহু হইলেই শরীর হয় না, সেই কোষ সকল বিশেষ- 
প্রকারে বাহিত হুইলে তবে শরীর হয়। প্রথমে দেখা যায়, কোষসকল ত্রিধা সজ্জিত (5211930 
17690101851 ৪170 10710101850) হয়। তাহাই জ্ঞানেন্দিয়, কর্শেন্দ্রিয় ও প্রাণের অধিষ্ঠানের 

মূল। তাহারা আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সঙ্জিত হইয়া, পিতৃজাতীয় শরীরের উপযোগী যস্ত্রূপে 
(৮15০61৪ রূপে ) ব্যুহিত হইতে থাকে । এই যে মুল হইতেই বিশেষপ্রকারে ব্যৃহিত হওয়া, 
ইহার শক্তি কোথায় থাকে? যদি বল প্রত্যেক কোষে এ শক্তি থাকে; তাহা হইলে কোষকে 
সগ্রজ্ঞ বলিতে হয়; কারণ, তবিত্যতে যাঁহা কশেরুকা মজ্জা বা মস্তিষ্ক অথবা! জঠর বা বাতাশয় কোষ্ঠ 
ইইবে, -তজ্জন্ত মূল হইতে শত সহজ কোষের একযোগে সঙ্জীভূত হওয়া ক্ফুট প্রজ্ঞ। ব্যতীত কিন্নপে 
খটিতে পারে? স্্ জ্ট বলিতে হয়, সেই কোধ সকলের উপরিস্থিত এক শক্তি আছে, যে শক্তির 

75০87507517 অংশ খুপিয়! দম দিলে, তাহার কাঁটা ুরিয়! কোথায় থামিবে তাহার ঠিক নাই। 
ভাদৃশ ঘড়িতে ক'টা বাঁজিয়াছে তাহ! বল! (অবশ্ঠ গল চক্ষে না দেখিয়া! ) প্রকৃত 0181507806৩ | 
আমর দেখিয়াছি একজন আবিষ্ট ব্যক্তি যে মনের কথা, এমন কি খামের মধ্যস্থ লিখিত বিষয় (লেখক 
তথায় উপস্থিত ছিল ) বলিয়া দিল। কিন্তু আমর উক্তরূপ এক ঘড়িতে কত বাজিয়াছে ; জিজ্ঞাসা 
করাতে, তাহ! বলিতে পারিল না। প্রক্কৃত 01819078706 কিছু হুর্ঘট। 



মস্তিষ্ক ও তন্ত্র জীব। ৪১৬ 

বশে তাহার! যথাযোগ্যভাবে ব্যৃহিত হইয়৷ থাকে । এরূপ এক উপরিস্থ শক্তি ব! স্বতন্ত্র জীব স্বীকার 
কর! সমধিক গ্তায্য। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন [406 15 017506/5 001০5 01907. 108051 এই 
01/5011$৩ 0০1০€কে “ম্বতন্ত্র জীব” অর্থ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। 51 011৮6 [0085 
অধুনা এব্যিয়ে বলেন 405915 555 217 10015100281 01581715106 0০৭61 ৮/1)101) [00৫ 01 

1080051 00550061 200 17615 5195 00: 002.0110 1080৩ 01 0020051) ও 9580011 
10080101775 91000610119 055181950 9190 00109180060 0100010501019091 ৮5 09) 

০০০ 0090 ৭৪5 001 076 11701৮10021) 0) 900] 01 01)6 00105 2100 17701 01081) 

11)5 0817529 8100 10121779065 216 0) 5001 01 017 [3100016, 

৯ম। দার্শনিক ( 115091017)51091) দৃর্টিতে দেখিলেও জিড়বাদের' কোন ভিত্তি থাকে 
না। “জড়বাদ' হইতে কেবল পরমাণু ও তাহার ইতস্ততঃ স্থান পরিবর্তন মাত্র পাঁওয়! যাঁয়। 
ইচ্ছা, প্রেম, বৌধ প্রতৃতি চিত্তবৃত্তি এবং “ইতস্ততঃ প্রচলন যে কত ভিন্ন পদার্থ, তাহা সহজেই 
বোধ হয়। “ইতন্ততঃ প্রচলন” কিরূপে “ইচ্ছা-প্রেমাদি” হয়, তাহার ক্রম যতদিন ন| 'জড়বাদী” 
দেখাইতে পারিবে, ততদিন তাহার বাক্য বালপ্রলাপবৎ অন্তাধ্য । বদি কেহ বাক্সের মধ্যে কয়েকটা 
টাঁক৷ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করে যে বাঝ্সই টাকার জনগ়িতা, তাহার পক্ষ যেরূপ অন্যাষ্য “জড়বাদীর' উক্ত 
পক্ষও সেইরূপ । 

“জড়বাদীরা বলেন--[16 1017156159 15 ০০011090560 ০01 20179, 0161৬ 19 10 

(001 00 01003691 ইহাতে বোধ হয় যেন 2£০০ হস্তামলকের ভ্াঁয় কতই প্রবিজ্ঞাত 
পদার্থ ! শরব্দরপার্দি যখন ৪€০1)এর প্রচলন, তখন স্থির বা স্বরূপ অথুতে শব্দরূপারদি নাই। 
শবাশূত্য, শ্বেতরুষ্ণাদিরপশুন্ত বা আলোক ও অন্ধকার-শূহ্য, তাপ 'ও শৈত্যশৃন্ট, রসশূন্য ও গন্বশূনঠ 
বাহথত্রব্য ধারণ! কর! সম্যক অসম্তব। কারণ বাহাদ্রব্য এঁ পঞ্চ প্রকার গুণের দ্বারাই গৃহীত হয়, 
অতএব যে পরমাণুর প্রচলন হইতে শবম্পর্শরূপাঁদি গুণ উৎপন্ন হয়, তাহা! অবিজ্ঞেযর পদার্থ । 

এখন যদি বল পরমাঁণু হইতে চৈতন্য উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ন্ঠায়ানুসারে যাহ! সিদ্ধ হইবে, 
তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে । 

পরমাঁণু-অবিজ্ঞেয় পদার্থ। 
যদি বল পরমাণু হইতে চৈতন্য হয়, তাহা হইলে হইবে-_অবিজ্ঞেয় দ্রব্য হইতে চৈতন্য হয়। 
কিন্তু কারণ কাধ্যের সধর্মক হইবে। অতএব সেই “অবিজ্ঞেয় ভ্রব্য চৈতন্যসধর্মক হইবে। 
এইরূপে জড়বাদের মূল নিতান্তই অসার দেখা যাঁয়। 
মুরোপে স্বতন্ত্র জীব সম্বন্ধে যে মত আন্তিকদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহা অন্ফুট ও 

অধুক্ত ( থুষ্টানেরা বলেন 900 15 11) 8168 175/56617 ০ 08 31915 এবং মৃত্যুর পয় 

যে 0০৫ এর নিকটস্থ ১০এ। থাকে, তৎসম্বন্ধে তাহাদের বিশেম কিছু ধারণ| করিবার উপায় 
নাই )। এজন্য তথাকার বিচারণীল লোকদের খুষ্টীর মত ত্যাগ করিয়া, হয় 'জিড়বাদী” হইতে 
হয়, না হয় 'অজ্ঞেয়বাদী' হইতে হয়। কিন্তু অন্মদদর্শনে জীবের স্বরূপ ও কার্ধ্য সম্বন্ধে বে 
গবেষণ। ও সিন্ধান্ত আছে, তাহ! স্বতন্ত্র জীবের সা যুক্তিযুক্ত ভাবে বুঝাইতে সম্যক সমর্থ। 
“আত্মাকে' ঈশ্বর সৃজন করিলেন, আর তাহা অনন্ত কাঁল থাঁকিবে, এরূপ অদার্শনিক ও 
অযৌক্তিক মতের দ্বার! কিছুই মীমাংসিত হয় না। আমাদের দর্শনের মতে জীব স্্ট পদার্থ নহে। 
জড়বাদিগণ যে কারণে জড় পরমাণুকে অনাদিবিগ্যমান ও অধবংসনীয় (100550900১1 ) বলেন, 

ঠিক সেই কারণেই ভীব অনাদি ও অধ্বংসনীয়। জড় পরমাগু হইতে যে বোধপদার্থ উৎপন্ন হয়, 
তাঁহার যখন বিল্দমাত্রও প্রমাণ নাই, তখন বোধ 'ও জড় পৃথক্ বস্ত বলাই স্তায়ঙ্গত। যেমন 



উয৪  সাংখদীয় গ্ুকরণমাল। । 

জড়ম্ব্রু ধর্শাসকল ত্রমান্বয়ে ডাদিত হইয়া-যাইতেছে দেখিয়! এবং তাহার পূর্ব ও পরের অভাব 
কল্নাক্ষিরী যায় না তুবিয়া, অহা প্মগুদি ও অনন্ত সততাস্বরূপে স্বীকৃত হয়, সেইরূপ মন ও তান্গ 
ইন্দিয়শক্তি সঞ্ষবের_ ধনীর. বিত্তে পাই, কিন্তু অভাব কল্পন! করিতে পারি না। অভাব কল্পনা 
করিতে না পারিলেও তাহার লয় বা স্বকারণে অব্যক্তভাঁব কল্পনা করা যাঁর । “আমরা বোধ ও 
অবোধের সমট্িভূত বলিয়া, অবোধের কারণানুসন্ধান করিয়া এক অব্যক্ত, দৃশ্য, চরম সত্৷ পাই, 
এবং বোধের মূল উৎসন্বরূপ এক স্ববোধরূপ পদার্থ পাই। ইহারাই সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষ। 
বিশ্লেষ করিয়া! , এই কারণদ্বর়ের আর অন্য কারণ পাঁওয়! যাঁর ন| বলিয়া, ইহাদিগকে অসংযোগজ 
সুতরাং স্বতঃ ব! অনাদি-বর্তমান পদার্থ বলা যাঁ়। এই কারণদ্য় অনাদি বর্তমান বলিয়া, 
তাহাদের সংযোগভূত জীবও অনাদি বর্তমান। কাধ্যদ্রব্যের বিকারশীলতাহেতু, জীবের 
চিত্তাদিশক্তির, ত্র মায়ে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম উদিত হইয়া! যাইতেছে । যখন যে প্রকৃতির শক্তি উদিত 
থাকে, তখন তদ্দবারা৷ ব্যৃহিত জড় দ্রব্যই শরীররপে উদ্ভুত হয়। সেই শরীর শবাঁদি ভৌতিক 
গুণের স্থুলতা ও হুক্্ত| * অনুসারে নানাবিধ হইতে পারে, মৃত্যুর পর যে পারলৌকিক শরীর হয়, 
তাহা প্ররূপ অতি হুঙ্ষা ভৌতিক শয়ীর ইত্যাদি প্রকার দার্শনিক উৎসর্গ সকল প্রয়োগ করিয়! 
দেখিলে, প্রতীঢ্য বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্য সকল স্বতন্ত্র জীবের অস্তিত্বের বিরোধী না হইয়া, বরং 
তাহ! স্থপ্রমাণিত ও সম্যক বৌধগম্য করে। 

কিধঃ অজ্ঞেয় 18051 এবং 2000101) এই ছুই পদার্থে বিশ্বকে বিভাগ কর অতি অদার্শনিক 
বিভাগ । শবাম্পর্শাদি 18101এর আরোপিত গুণ সকল বস্তুত মানসিক ধর্ম । মন না থাকিলে 
শবাদি থাকে না, 10551 জ্ঞেয় হয় না। যাহাঁকে জড় পদার্থ বল, বস্ততঃ তাহা মনের জ্ঞেয় 
পদার্থ মাত্র। জ্ঞেয় পদার্থের দ্বারা জ্ঞান নিশ্সিত এরূপ বল! নিতান্ত অযুক্ত। জ্ঞাতা, জ্ঞানকরণ ও 
জরে এই তিন ভাব ন| থাকিলে 29061 ও 10601) কিছুই জ্ঞেয় হয় না। জ্ঞেয় পদার্থকে জ্ঞানের 
কারণ বলিলে বস্ততপক্ষে মনের অংশকেই মনের কারণ বলা হয়। তজ্ন্ গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্ 
বা জ্ঞাতা, জ্ঞানকরণ ও জ্ঞেয় এইরূপ বিভাগই প্ররুত দার্শনিক বিভাঁগ। সাংখ্যশান্থে বিশ্বের 
সেইরূপ বৈজ্ঞানিক বিভাগই দৃষ্ট হয়। 

* যখন নির্দিষ্ট কালের নির্দিষ্ট সংখ্যক কম্পন ( 1১8010 ০0 $1918000 ) এবং কম্পনের 
উচ্চাবচতা। ( ৪1)011050৩ ) শঙ্ধাদির স্বরূপ ; তখন 2070011000৩ অল্প হইয়া কত যে হুন্স- 

শবরূপাঁদি হইতে পারে, তাহার ইয়ত। নাই। পরিমাণের মহত্ব ও ক্ষুদ্রতী অসীম, কারণ 
সীম! নির্দেশ করিবার কোনও যুক্তি নাই। সেই হেতু 81210111005 “লুক্মাদপি হৃদ” ও 
“মহতোহপি মহৎ” হইতে পারে। 



৪ পুরুষ বাআত!। 

১। আত্মা বা আমি শব্দের দ্বার! সাধারণতঃ শরীরাদি আমাদের সমন্তই বুঝায়। কিন্তু মোক্ষ- সংজ্ঞা! শান্ত্ের পরিভাষায় কেবল বিশুদ্ধ ব৷ সর্বোচ্চ আত্মভাবকে মাত্র বুঝায়, পুরুষশবও এ প্রকার অর্থবুক্ত। 
২। 'অহং শব্দ শুদ্ধ ও মিশ্র এই উভয় প্রকার আত্মভাববাচী। 
শঙ্ষা-_অহং শব্দ ত শরীরাদি মিশ্র আয্মভাববাচিরূপে ব্যবহার হইতে 'অনুভূত হয়, অতএব উহ্থা কেবল মিশ্র আত্মভাববাচী। উহাকে শুদ্ধাম্মভাববাচী কিরূপে বলা যায়? 
উত্তর__অহং শব্দ নিয়লিখিত অর্থে ব। ভাবে ব্যবহৃত হয়। 

হী ক) অনধ্যাত্মভূত বাহ্ পদার্থের আভিমানিক ভাবে ; যথা-_“আমি ধনী' "আমি দরিস্্র' 
| 

(খ) শরীরাভিমান ভাবে। যথা__“আমি কৃশ', “আমি গৌর, ইত্যাদি শারীর অবস্থার 
অভিমানমূলকভাবে। 

শরীর বস্ততঃ ইন্দিয়সম্টি। জ্ঞানেক্্িয়, কর্মেন্িয় ও প্রাণের যন্ত্র লইয়। শরীর ( চিজ্াযন্ত্রও 
শরীরের ক্ষুত্র একাংশ)। সুতরাং প্ররুত প্রস্তাবে “আমি হস্তপদ-চক্ষুরাদি-সত্তাবান্” এইরূপ অভিমানভাবই শরীরাভিমানভাবে অহং শৰের প্রয়োগস্থল। 

(গ) মানসাভিমান ভাবে যথা__“আমি বুদ্ধিমান্ত, “আমি চিন্তাকারী” ইত্যাদি। 
শঙ্কা হইতে পারে-ইহা শুদ্ধ মানস অভিমান নহে; ইহাতে শারীরাভিমান-ভাবকেও অন্তত 

করিয়া “আমি' বল! হয়। সত্য বটে, এতাদৃশ ক্ষেত্রে কখন কখন শারীরাভিমানকে অন্তর্গত করা 
ইয়, কিন্তু অনেক *স্থলে শরীর তাহার অন্তর্গত না হইতেও পারে। যেমন ্বপ্নাবস্থার আমিত্ব 
ভাব; স্বপ্াবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ রুদ্ধ থাকিলেও চক্ষুরাদিসভ্তাবান্ আমি” এপ প্রত্যয় হয়। তাহ 
'্ষুরাদিসভীবান্' ভাবের সংস্কার হইতে হয়। সংস্কার মনে থাকে, সুতরাং তখন মানসাভিমান 
ভাবেই “আমি” শব্দ প্রযুক্ত হয়। 

(ঘ) মনঃশূত্তভাবে। অর্থাৎ চিন্তাদি ব্যক্ত-মানসক্তিয়াশূন্-তাবে। যথ।--আদি নুখে ন্ুগ্ত 
ছিলাম' (নুযুণ্ত স্বপ্রহীন নিদ্র! ) এইরূপ জ্ঞানে কতকটা মনংশূন্যভাবে 'আমিত্ব প্রয়োগ হয়। প্রত্যেক 
বৃত্তির উদয় ও লয় দেখা যায়। তাহাতে আমর কল্পনা করিতে পারি সর্বববৃত্তির লয় করিয় আমি থাঁকিব। ইহাই মন*শূন্ ভাবে আমিত্বপ্রয়োগের উদাহরণ। কিঞ্চ নাস্তিকর! যে বলে “মরে গেলে 
আমি থাকিব না।” তাহাও উহার উদাহরণ। 

“আমি থাকি ন/” এইরূপ বলিলেও মূনঃশূন্ভতাবে অহং শব্দ প্রয়োগ কর! হয়। কেন__ 
তাহা আলোচিত হইতেছে। 

অভাব অর্থে আমরা কেবল অবস্থাভেদ বা অবস্থানভেদ বুঝি। “ই স্থানে ঘটাভাব' অর্থে 
ঘট অন্ত স্থানে অবস্থান করিতেছে বা ঘট নামে অবয়বসমষ্টি ভাঙ্গিয়া অন্ত স্থানে অন্তভাবে 
অবস্থান করিতেছে । “ভাবান্তরমভাবেহি কয়াচিত্ত, ব্যপেক্ষরা” অর্থাৎ বন্ততঃ একের অভাব 



৪১৬ পুরুষ বা আত্মা । 

অর্থে অন্যের ভাব। ঘাহাদের অবস্থান্তর হয়, তাহাদের সম্বন্ধেই 'অভাব শব প্রযুক্ত হইতে পারে। 
আস্তর এবং বাহ্ সমস্ত পদার্থে ই এরূপ “ভাবান্তুর অর্থে ই অভাব শব প্রযুক্ত হয়। 

কিঞ্চ ক্রিয়ারূপ যে চিত্তবৃত্তি তৎসন্বন্ধীয় অভাব অর্থে কালিক অবস্থানতেদ। “ক্রোধকালে 
রাগাভাব' অর্থে রাগ অতীত বা! অনাগত কালে আছে। এইরূপে আমরা চিত্তবৃত্তির অভাব বা “| 
থাকা” বুঝি। নচেৎ ভাব পদার্থের সম্পূর্ণ অভাব কল্পনারও যোগ্য নহে। 

কিন্ত যেমন বর্তমান বা জ্ঞায়মান ঘটের তৎকাঁলে ও তস্থাঁনে অভাব ধারণ! করিতে পারি না, 
সেইরূপ প্রত্যেক চিন্তায় “আমি” থাকে বলিষ! আমির অভাবও কখন ধারণ করিতে পারি না। 
অতএব “আমি থাকিব না” অর্থে আমার চিন্তবৃত্তির “অভাব মাত্র কল্পনা! করি। অর্থাৎ “আমি' 
থাকিব না, অর্থে চিত্তবত্তিশৃন্ট আমি হইব। কারণ, আমার অন্তর্গত চিত্তরত্তি সমূহেরই “অভাব! 
আমর! ধারণা করিতে পাঁরি, কিন্তু সম্পূর্ণ 'মামির অভাব ধারণ| করিতে পারি না। যখন “আমির 
সম্পূর্ণ অভাব ধারণার অযোগ্য, তখন “আমি থাকিব না” এরূপ বাক্য বথার্থতঃ নিরর্থক। তবে 
মনোবৃত্তির লয় ধারণার যোগ্য, সুতরাং “আমি থাকিব না” অর্থে মনোবৃত্তিশৃন্ত আমি থাকিব এরূপ 
ভাবার্থ ই কেব্ল মাত্র সঙ্গত হইতে পারে। 

($) " আমিজ্ঞাতা” এরূপ অর্থেও অহং শবের প্রয়োগ হয়। জ্ঞাতা অর্থে যাহা জ্ঞেয 
নহে। 

৩। অতএব বাহাভিমাঁন, শীরীরাভিমান, মানসাভিমান, মনঃশুন্তভাব ও জ্ঞাতৃভাব এই পাঁচ 
ভাবে আমরা অহং শব প্রয়োগ করি। এতন্মধ্যে বাহ ব্য এবং শরীরাদি হইতে ভিন্ন মানপাতিমান- 
ভাবে যখন ম্পষ্টত আমি শব্দ প্রযুক্ত হয়, তখন প্রায় সর্বলোকে আমি পদার্থকে মানস ভাববিশেষ- 
বাঁচিরূপে ব্যবহার করে। অতএব ইহাই মুখা 'আামি বা অহং শবের মুখ্যার্থ। 

৪। অহ্ং শবের বাচ্য পদার্থসমূহের মধ্যে নদ গোলক যে স্পষ্টত তৌতিক তাহা দেখা 
যায়। মনেরও অধিষ্ঠান মন্তিফষ। অতএব আমি কিসে নির্শিতি, 

আমি কিলে নির্টিত? এই প্রশ্ন প্রথমেই লোকারতের উপপত্তি (155০7 ) এবককারে 
নমাধানের চেষ্টা করে। যথা-_ 

৫। লোকায়ত বলে আমির সমস্তই ভূতনির্মিত। ভূতের সংযোগবিশেষ ও ক্রিয়াবিশেষ হইতে 
আমির সমন্তই উৎপন্ন হয়। 

প্রাচীন স্থৃলপ্রজ্ঞ লোকায়ত বলিত-_“ঘখন ভৌতিক স্থরা হইতে মত্ততা নামক মানস গুণ 
উৎপন্ন হয়, তখন, “আমির+ সমস্তই ভৌতিক। ইহার উত্তরে উল্টাইয়া বল! যাইতে পারে “খন 
ভৌতিক সুরা হইতে মানসিক মন্ততা হয়, তখন ভূতই মনোময”। বস্তুতঃ মনের কারণ ভূত-- 
কি ভূতের কারণ মন, তাহা লোকায়তের স্থির করিবার উপায় নাই। কিঞ্ সুরার দ্বারা মনের 
কিছুই উৎপন্ন হয় না। মনের যন্্রটা তন্দারা চঞ্চল হওয়াতে মন কিছু চঞ্চল হয় মাত্র। যেমন 
চিম্টী কাটলে গীড়া (০৮61511070140101 ) হয় দেখিয়া কেহ চিম্টাকে মনের কারণ বলে না, 
তন্রপ | 

অপেক্ষারুত হুঙ্ষপ্রর্ভ আধুনিক লোকারত ওরপ স্থুল উপম! ছাড়িয়া মন্তিষ্বের তত্ব গবেষপীরূ্্বক 
সমাহার করিয়৷ বলেন--যখন মস্তি ব্যতীত মনের সত্তা উপলব্ধি হয় না, তখন মন অর্থাৎ আমির 
প্রকৃত অংশ মস্তিষ্কের ক্রিয়া! মাত্র। 

লোকায়তকে জিজ্ঞান্ত--মন্তিষ্ক কি? 
লৌকা। 5175০ ০61] এবং 051৬৩ 8075 এর সমহ্ি ।--তাহার। কি? 
লৌকী [,০০10010, 9:০৮৩1৫ প্রভৃতি দ্রব্যনির্মিত ।---5০1%80 আদি কি? 



সাংখীয় গ্রকরণমালা । ৪১৭ 

লোকা। 081907) 1)7/010551, 116:0661) মাদি দ্রব্যের সংযোগবিশেষ 1-7081002 

আদি কি? | 
লোক । বিশেষ বিশেষ শব্দ-স্পর্শাদি গুণবিশিষ্ট দ্রব্য ।-_-শবাদি কি? 
লোকা ৷ ম্যাটারের প্রচলনবিশেষ ।-_ ম্যাটার কি? 
লোকা ৷ যাহা দেশ ব্যাপিয়! থাকে ও যাহার প্রচলনে শব্দাদি হয়।--দেশ ব্যাপী দ্রব্য যাহার 

প্রচলনে শব্ধাদি হয়, তাহ! কি? 
লোকা। (অগত্যা ) তাহ! অজ্জেয়। 
অতএব লোকায়তমতের পরিণামে মন্তিষ্ষের কারণ বস্ত্তঃঅজ্ঞের 102০ নাঁমক দ্রব্য এবং 

তাহারই ক্রিয়া মন ( অর্থাৎ আমি ), এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। 
ম্যাটারের ক্রিয়৷ অর্থে স্থানপরিবর্তন ব৷ ইতস্ততঃ গমন। ইতন্ততঃ গমন হইতে কিরূপে ইচ্ছা, 

প্রেম, বোধ আর্দি হয়, তাহা লোকারত ! বলিতে পার? 
লোকা। না ।-_কল্পনা করিতে পার? 
লোকা। তাহাও পারি না। 

অতএব লোকায়তমতে অজ্জেয় কারণ পদার্থ ও তাহার 'অজ্ঞেয় অকল্পনীয় প্রক্রিয়ার (চ£96895এর) 
দ্বার! মন নির্দিত। সুতরাং লোকায়তের উপপত্তিবাদ বা 075০7 “আমি কিসে নি্মিত” ' তাহা 
বুঝাইতে সক্ষম নহে। 

লোকায়তের প্রথম হইতেই বল! উচিত “আমি উহা! জানি না" । লোকাম্নত হয়ত বলিবে মূল 
কারণ অজ্দ্ের হইলেও, আমি ম্যাটারেব জ্ঞাত ভাবকেই কারণ বলিয়াছি। 

ম্যাটারের জ্ঞাত ভাব শবাঁদি, কিন্তু তাহাঁও মনঃসাঁপেক্গ__অর্থাৎ তাহার। মনোভাব বা মনের 
অঙ্গ। শুদ্ধ ম্যাটারের ক্রিয়া (ইতস্ততঃ চলন ) কল্পনীয় বটে কিন্তু ইতভ্ততঃ চলন ও নীলন্ূপ পৃথক্ 
পদার্ঘ। অতএব ম্যাটারের জ্ঞাত ভাবকে মনের কারণ বলিলে, মনের অঙ্গবিশেষকেই মনের 
কারণের অন্তর্গত কর! হয়। 

আর যখন ক্রিয়া! ( বা স্পন্দনবিশেষ ) এবং নীলঙ্ঞান ইহাদের জনক-জন্ত ভাবের প্রক্রিয়। বা 
0:০০695 জান ন|, তখন “ম্যাটারের ক্রিয়া মন” এরূপ বল! অঙ্গহীন ন্যায় (18770106 8১০০ 
৪ 00170109101) )। 

ঈদৃশ সিদ্ধান্ত নিযস্থ উদাহরণের হ্যায় অন্ঠাধ্য £ 
একটী লোক পশ্চিমে যাইতেছে ; কাশী পশ্চিমে ; অতএব এ লোক কাশী যাইতেছে । আর 

লোকায়ত এ সিদ্ধান্তে নির্ভর করিয়। যে বলে--"মন্তিষ্কের সহিত মনের উৎপত্তি “মন্তিফবের ধবংসে 
মনের ধ্বংস, তাহাও সুতরাং আস্তে নহে। মনের কারণই যখন বস্তগত্য। অজ্ঞেয়,। তখন তাহার 

উৎপত্তি ও লয়ের বিষয়ও অজ্ঞেদ্ বলাই যুক্তিযুক্ত । নাশ অর্থে কারণে লয়। কারণ ন! 

জানিলে নাশ কল্পনা কর! অযুক্ত। কারণ ন! জানিলে নাশকে অগোচর অবস্থা! বলাই যুক্ত। 
অর্থাৎ যে দ্রব্য হইতে যাহার উৎপত্তি, তাহাতেই তাহার লয় হয়; দ্রব্য অজ্ঞের্র হইলে, উৎপত্তি 
ও লয়কে কেবল গোচর ও অগোঁচর “ভাব বলা উচিত। ধ্বংস অভাবাদি শব্ষ তথিষয়ে 
প্রযোজ্য. নহে । ফলতঃ যখন তাহা না দেখিতে পাই, তখন তাহা থাকে না, এনূপ বলা 
অন্তায্য। 

গ্রত্যুত, অজ্ের ম্যাটার হইতে মন উদ্ভুত, এরূপ বলিলে, স্চায়ানুসারে ম্যাটার আর অভয় 
থাকে না। 

যেহেতু ; সর্বত্রই কারণ কাধ্যের সংশ্্ক এবং মন বোধ-ইচ্ছাদিরপ, অতএব তাহার 
€৩ 



৪১৮ পুরুষ ব! আত্মা । 

কারণও বোধ্জাতীয়। ম্যাটার মনের কারণ হইলে, ম্যাটারও বোধজাতীয় বলিতে হুইবে। 
সৃতরাং এরপ সিদ্ধান্তই স্তা্য হয়। 

৬। লোকায়ত অপেক্ষা ধর্মববাদীর (10116170076108119£এর ) পক্ষ অধিকতর যুক্ত। 
তন্মতে, মনের ও ম্যাটীরের জন্ত-জনকতা৷ সম্বন্ধ যখন অপ্রমের়, তখন উভগ্নকে স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া 

্বীকার করা ন্ঠাব্য। আধুনিক ধর্মবাদী আমিত্বকে কতকগুলি বিক্রিদ্মাণ ধর্মস্বরূপ স্বীকার করেন। 
আমিত্বকে মক্তিক্ষের সহভাবী ও সহবিলরী বল! যাঁগ্ন কিনা, তাহ! বক্তব্য নহে। উহা! হইতেও পারে, 
নাও হইতে পারে, এন্প চিন্তাই তাহাদের দৃষ্ট অনুসারে বাধ্য হইবে। 

প্রকৃত ধর্শবাদে ম্যাটার * শব্দ বস্তঃ কতকগুলি জ্ঞতধর্শবাসী ; আব আমিত্ব-নামক ধর্ঘসমূহের 
মূলে কি আছে-_তাহারা কাহার ধর্ম, সে বিষয় অজ্ঞেয়। “মূল 'মজ্ঞেয়' এরূপ বলিলে কিন্তু তাহ 
সম্পূর্ণ অজ্তেয় হয় না। তাহার অর্থ “জ্ঞায়মান ধর্মের মূল আছে, কিন্ধ তাহার বিশেব জ্ঞের নহে। 
মূলের অন্তিতা ও মানস ক্রিয়ার হেতুত৷ জ্ঞেয়, কিন্তু ভৎসর্ধন্কে অপর কোন বিষয় জ্ঞের নহে।” 
পরস্ত ক্রিয়। দেখিলে, তাহার শক্তিবূপ অব্যক্ত অবস্থা কল্পন! ন! করিলে গত্যন্তর নাই। তাহা না 
হইলে সম্পূর্ণ অভাব হইতে ক্রিয়। উৎপন্ন হয়, এরূপ অধুক্ত চিন্ত। করিতে হয়। অতএব ধর্ম্বাদীর 
অজেয় শবের অর্থ_ধারণার অযোগ্য । তাহারা বে সম্পূর্ণ (গ্ার়ের ভাষায়_-01901980৫) 
অজয় বলেন, তাহা ভ্রম। আর জ্ঞায়মান মানস ধর্মসমূহের মধ্যেও ছুইটা ভেদ আছে; সক্ষম বিলেষ 
করিয়া সেই ভিন্ন পদার্থঘয়ের স্বরূপ যেরূপ নির্ণীত হয় তাহা পরে বক্তব্য । 

৭। প্রাচীন ধর্্বাদী ( বৌদ্ধ) ম্যাটারের পরিবর্তে রূপ ধর্ম” এই সংজ্ঞ। সুঘুক্িসহকারে 
ব্যবহার করেন। তন্মতে “আমি,--কতকগুলি অধ্যাত্মভূত বপধর্শ + সংজ্ঞাধর্্ম + সংস্কারপন্থী + 
বেদনাধন্ম+ বিজ্ঞান ধর্ম । তন্মধ্যে সংজ্ঞাদি চারি অরূপ ধর্মই মুখ্যত আমি-পদবাচ্য। গী ধর্মমসকল 
প্রতিক্ষণে উদীয়মান ও লীরমান হইয়। গ্রবাহ বা! সন্তান ভাবে চলিতেছে। 

সেই ধন্ম্সস্তানের কোনটা অন্য কোনটার প্রত্যয় বা হেতু । যেমন অবিগ্া হইতে তৃষ্ণ৷ ; তৃষ্ণা 
হইতে স্পর্শ ইত্যার্দি। সম্প্রদায়-প্রবর্তকদের সেই ধর্মসস্তানের নিরোধ অনুভূত থাকাতে এই মতে 
ধ্সমূহের নিরোধ বা উপশমও স্বীকৃত আছে। ধর্মের উপশম হইলে শ্ন্য হয়; সুতরাং ধর্ম মূলতঃ 
শূন্য। ধর্ম সকলের সন্তান যে এক সময়ে আরন্ত হইয়াছে, তাহ| বলা যায় না; কারণ এ ধর্মামূহ 
ব্যতীত 'আরস্তের হেতু; নামক কোন হেতু পাওয়া যা না। অতএব ধর্মস্তান অনাদি। তম্মতে 
এই ধর্মসন্তানই “আমি! । 

ধর্ম সকল উদীয়মান ও লীয়মান পৃথক সত! ? সুতরাং “মামি পৃথক্ পৃথক্ ধর্থপ্রবাহের সাধারণ 
নাম মাত্র হইবে। আর “প্রদীপন্তেব নির্ববাণং বিমোক্ষস্তন্ত তামিনঃ।” অর্থাৎ প্রদীপের নির্ববাণের 
্ায় সেই ধর্মাসন্তান যখন শৃন্ট হয়, তখন “আমি বস্তুতঃ শূন্ত অর্থাৎ আত্মাই অনাত্ম!। 

শঙ্কা-_প্রত্যভিজ্ঞার দ্বার যে “আমি” এক বলিয়া অনুভূত হয়, তাহা কিরূপে সম্ভব? কারণ 
প্রকৃত পক্ষে তোমার মতে “আমি বহর সাধারণ নাম মাত্র। 

* বন্তত ম্যার্টার শব জ্যামিতির বিন্দুর স্চায় কারনিক পদার্থ। উহার বাস্তব লক্ষণ নাই। 
অন্মনধর্শনের জড় পদার্থ ও ম্যাটার পৃথক্ পদার্থ। জড় অর্থে যাহা চৈতন্ত বা দ্র নহে, কিন্ত 
যাহা দৃশ্ত। 

যাহার ক্রিয়। হইতে শব্দ-্পর্শ-রূপাদি হয় তাহা ম্যাটার, এরূপ লক্ষণে ম্যাটার ধারণার 
অযোগ্য পদার্থ হয়। তাহার বিশে জ্ঞাতব্য নহে; কিঞ্চ তাহাঁকে বিশেধিত করন! কর! 
সম্পূর্ণ অস্ভায়। 
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বৈনাপিক ধর্শাবাদী তছুরে বলেন “আমি, এক প্রকার ভ্রান্তিমাত্র। 
শঙ্কক- ভাপ্তি সর্বত্রই এক পদার্থকে অন্রূপে জ্ঞান। ত্রান্তির অন্ত উদাহরণ নাই। 

অতএব আমিত্ব-্ঞান যি ভ্রান্তি হয়, তবে তাহা কোন্ পদার্থকে কোন্ পদার্থ জ্ঞান হইবে? 
অনাত্সা ও আত্ম! থাকিলে তবেই পরম্পরের উপর ভ্রান্তি হইতে পারে। অতএব বৈনাশিকের 
দৃষ্টিতে অগত্য! সম্যক্ জ্ঞানে “আমি বহু" এরূপ সম্যক্ জ্ঞান হওয়! উচিত। * 

কিন্ত আমি বহু, এরূপ অন্থভব অসাধ্য । তাহা কিরূপে সাধ্য, তাহাও কেহ বলিতে পারে 
না। কারণ সদাই আমি এক, এরূপ অনুতব হয়। তবে কল্পন। করিতে পার, আমি বু, 
কিন্তু তাহাতে কল্পক “আমি” এক থাকিবে । আঁর তাহ। হইলে সম্যক্ জান কল্পনা মাত্র হইবে। কিঞ 
যদি বল আমি যখন বস্তুতঃ শুন্য, তখন আমিকে সত্তা ভাবাই ত্রান্তি। “আমি শুন্ঠ' ইহাই 
প্রক্কৃত জান। 

তাহাঁও বল! সঙ্গত নহে; কারণ ধর্ম সকলই তোমার মতে সত্ব! ; সেই “সত্তার নামই “আমি 
বলিয়৷ ব্যবহৃত হয়। সুতরাং “আমি সত্তা” ইহাই সম্যক্ জ্ঞান এবং ' আমি শূন্য ইহাই ত্রান্তি- 
জ্ঞান। অতএব ধীহার! বলেন “আমি শুন্ত' ইহাই সম্যক্ জ্ঞান, তাহাদের পক্ষ নিতান্ত অযুক্ত। 
এতঘ্যতীত অসৎ হইতে সং হওয়! এবং সতের অসৎ হওয়ারূপ অন্যাধ্য চিন্তা এই বাঁদের সহায় 
বলিয়। এই বাদ স্ঠায্য নহে। আর ধর্ম সন্তানের নিরোধ হইবে কেন তাহারও ইহারা নিজেদের 
আগম ব্যতীত অন্য কোন যুক্তি দিতে পারেন না। 

৮। লোকায়ত ও ধন্মর্বাদী ব্যতীত আত্মবাদীরাও “আমি কিসে নির্মিত এই প্রশ্নের 
উত্তর দেন। আত্মবাদীদের অনেক ভেদ আছে। কেবলমাত্র আণ্ত বচন ও শান্ত্রানুসারে 
অনেক আত্মবাদী উহার উত্তর দেন। তাহা ত্যাগ করিয়! যুক্ততম আত্মবাদীর (সাংখ্যের ) 
উত্তর ম্যন্ত হইতেছে । 

সাংখ্য বলেন-মুখ্য বা মানদ “আমিকে” বিশ্লেষ করিয়া ছুই পদার্থ পাওয়া যায়-_ডষ্টা 
ও দৃশ্ত বা জ্ঞাত! ও জ্ঞেয়। “আমি নীল জানিতেছি” এই প্রত্যক্ষের মধ্যে আমি জ্ঞাতা বা বরষা 
এবং নীল জ্ঞেয় বা দৃশ্য । দৃশ্ততাবকেও বিশ্লেষ করিয়া ত্রিবিধ ভাব পাওয়া যায় প্রত্যা বা জ্ঞান, 
প্রবৃত্তি বা চেষ্টাভাব, স্থিতি বা ধৃতিভাঁব। 

প্রখ্যা বা প্রকাশশীল ভাবের উদাহরণ ইন্্রিয়জ জ্ঞান, স্ুখাদির বোধ এবং এরূপ জ্ঞানের 
পুনজ্ঞান ( মনে মনে উত্তোলন বা! উহনপুর্ব্বক )। 
নীল, গীত আদি জ্ঞেয় মনোভাব সকল অর্থাৎ জ্ঞান সকল যে আমি নহি, তাহা অনুভব ব৷ 

মানস প্রত্যক্ষের দ্বার! প্রমিত হয়। এইরূপে জান! যাঁয় যে, জ্ঞানরূপ দৃশ্য আমি নহি। 
ক্রিয়াশীল দৃশ্ঠ ইচ্ছা, চেষ্টা আদি বৃত্তি। “আমি ইচ্ছা করি' আর “আমি ইচ্ছ! নহি, ইহাঁও স্পষ্ট 

অন্থভৃত হয়। অতএব চেষ্টারপ দৃশ্য ও আমি নহি। বস্ততঃ ক্রিয্লাশীল দৃশ্তও বোধের বিষয় বলিয়াই 
দৃশ্ত। ধৃতিরপ দৃণ্ঠ, জ্ঞান ও ক্রিয়ার শক্তিরূপ + অবস্থা অর্থাৎ যাবতীয় করণের শক্তিম্বরপ 
অবস্থাই স্থিতি বা সংস্কার। ইহাতেই দৃঢ় আমিত্বপ্রতীতি হয়। 

& অথবা 'আমি উৎপন্ন ও লয় প্রাপ্ত হইলাম এবং আমি পূর্ববক্ষণক আমির সহিত অসন্বন্ধ” 
ইহাই সমাক্ জ্ঞান হইবে । আমার উৎপত্তির ও লয়ের দ্রষ্টা “আমি' হইতে পারে না; কারণ 
উৎপন্ন ও স্থিত অবস্থাই “আমি । উৎপত্তি ও লয় অন্ুমেয-_-অর্থাৎ অনুমানপূর্বক কল্পনা 

করা; হুত্তক্নাং তাদৃশ কল্পনাই তাহা হইলে সম্ক্ জ্ঞান হয়। 
+ শক্তি ক্রিয়ার পূর্ববাবস্থা। ক্রিয়ার ঘাহা কারণ, তাহাই শক্তি | অস্তঃকরণাদি যাবতীয় 
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কিন্ত যখন নীল-জ্ঞান আমি নহি, তখন নীলজ্ঞানের শক্তি-অবস্থা অর্থাৎ যে শক্তির্নপ অবস্থা 
পরিণত হইয়া নীল জ্ঞান হয়, তাহাঁও' আমি হইব না। ক্রিয়ার শক্তি-অবস্থা সম্বন্ধেও এ নিয়ম । 
প্রত্যুত শক্তিসমূহকে “আমার? বলিয় অন্থতব হয়। বাহ! “আমার”-_তাহ। আমি নহি। কারণ 
'আমি'র বাহ্ পদার্থ হইলেই তাহাতে “আমার এইরূপ ভাব অন্ৃভূত হয়। সুতরাং আমার শক্তি 
বলিয়৷ যে দর্শনার্দি শক্তি অনুভূত হয়, তাহা আমি নহি। 

এইরূপে দেখা গেল যে? জ্ঞান, চেষ্টা ও ধৃতিরূপ যাবতীর দৃশ্ত, * '্্ষ্টটা আমি' হইতে পৃথক্ 
পদার্থ। 

৯|। শঙ্কা হইতে পারে-_“শিলাপুত্রের শরীর” এখানে বশ্ঠীব্যপদেশ হইলেও যেমন উভয় পদার্থ 
এক, আমি এবং “আমার শক্তিও সেইরূপ । 

উঃ। শিলাপুত্র (নোড়া) ও তাহার শরীর বস্তুতঃ একই দ্রব্য। কিন্ত অভিন্নকে তিন্নরূপে 
কল্পনা করিয়া বলিতেছ পশিলাপুত্রের” শরীর । আর সেই কাল্পনিক উদাহরণ দিয়! অনুভূত বিষয়কে 
খণ্ডিত করিতে যাইতেছ !! 

যদি প্রমাণ করিতে পারিতে যে, শিলাপুত্রের “আমি শিলাপুত্রঁ ও “আমার শরীর এইরূপ অন্থৃতব 
হয়, এবং তাহার শরীরনাশে তাহার আমিরও নাশ হয়, তবে তোমার.পক্ষ যুক্ত হইত। 

এইরূপে দেখ! যায়, ধৃতিরপ দৃশ্তও আমি নহে। করণশক্তির সত্ত। অন্ফুটরূপে সদা অনুভূত হম 
বলিয়া স্থিতিশীল শক্তিসমূহও অনুতবের বিষয় ঝা! দৃশ্ত। 

অতএব দিদ্ধ হইল যে, মূলতঃ “আমি' যাবতীয় জ্ঞান, ক্রিয়া এবং ধৃতি (বা সংস্কার? 
জ্ঞান ও ক্রিয়ার আহিত ভাব) হইতে ব্যতিরিক্ত দ্রষ্টী। সুতরাং তাহাই প্রকৃত আমি-পদবাচ্য 
পদার্থ । 

শঙ্কা হইতে পারে, যখন “আমি আছি” ইহাও একপ্রকার জ্রেয় বিষয়, তখন “আমিও 
দৃশ্ত। ইহাতে জিজ্ঞান্ত-_আমি কাহার দৃশ্ঠ ? উত্তর হইবে-_পূর্বব অহং, উত্তর অহংপ্রত্যয়ের 
দৃ্ত । 

পূর্বোক্ত ক্ষণিকবাদ আশ্রয় করিয়াই এই উত্তর হইবে, কারণ তন্মতে পূর্ব এবং উত্তর প্রত্যয় 
বিভিন্ন। উত্তর ও পুর্ব “অহংকে অভিন্ন স্বীকার করিলে এই শঙ্ক! হইতে পারে না । 

কিন্তু ইহাতে জিজ্ঞান্ত পুর্ববপ্রত্যর লয় হইলে উত্তরপ্রত্যয় হয়, অতএব লীন অহং কিরূপে দৃশ্ত 
হইবে? ফলতঃ “আমি আছি' ইহা! এক অন্কুতবের ভাষা। যখন উহ! বলি, তখন সে অন্ত 
থাকে না। যেমন ইচ্ছা! করিয়া পরে “আমি ইচ্ছ1 করিয়াছিলাম' এরূপ বাক্যের ছার! প্রকাশ করি, 
উহ্থাও সেইরূপ । 

১০। বস্ততঃ “অহংঃ এই শবময় নাম এবং তদর্থ সম্পূর্ণ পৃথক। অন্যান্য স্থলের স্তায় পৃথক্ 

করণের যে ক্রিয়! হয়, সেই ক্রিয়ার বাহ শক্তি, সেই শক্তিসমূহই ধুতি বা স্থিতিরূপ দৃণ্ত। বন্ত্রতঃ 
এক এক জাতীয় ধূত ভাব্ই এক এক করণ। পাশ্চাত্যদের মতে স্নায়ু পেশী আদিই সর্ব শারীরক্রিয়ার 
শক্তি (57018 )। প্রত্যেক জৈব-ক্রিয়াতে ন্নায়ুপেণী আদর আংশিক বিষ্লেষ ও তৎসহভাবী 
শক্তির উন্মোচন হয়। সাংখ্যপক্ষে ্ায়ুপেশী আদিরা! প্রাণ নামক সর্ববকরণগত শক্তির গরা বিধৃত 
ভাব মাত্র। যাহার দারা স্নায়ু পেশী আদি নির্মিত, পুষ্ট ও বন্ধিত হয়, তাহা অবশ্য ন্নায়আদির 
অতিরিক্ত শক্তি । 

* বলা বাছুল্য অন্তঃকরণের সমস্তবৃত্তিই & তিন জাতির অন্তর্গত । এ তিন জাতিতে পড়ে 
না, এপ বৃত্তি নাই। স্ুতননাং সমন্ত বৃততিই দৃশ্য । 
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শব ও পৃথক অথকে একের স্টায় বিকল্প করিয়। “আমি আছি, এরূপ কল্পন! করি। সেই চিন্তা 
প্রকৃত 'আমি' নামক বোধ নহে বলিয়৷ তাহাও দৃশ্তের অন্তর্গত। 

সুতরাং তাহা দৃশ্ত হইলেও ক্ষতি নাই। সেই চিন্তার ফলে এইরূপ স্ঠাষ্য নিশ্চয় হয় বে-_- 
প্রন্কত আমি পদার্থ দরষটা, অন্য সমন্ত দৃশ্য । + ঈদৃশ চিন্ত। না করাই অন্ঠাষ্য চিত্ত । 

রী ও দৃশ্তের সত্। সমকালিক হওয়া চাই। $ নীলঙ্ান ও নীলবিজ্ঞাত৷ এককালেই থাকে। 
'আমি' মাত্র বদি অগ্ আমির দৃপ্ত হর, তবে এককালে ছুই আমি থাকা চাই। কিন্তু তাহা সম্ভবপর 
ন্ছে। 

পুনঃ শঙ্কা হইতে পারে, যখন বলি-_'আমি দরষ্টাঠ তখন এক দৃশ্তকেন্্কেই লক্ষ্য করিয়া “আমি' 
শব প্রপ্নোগ করি। কখনও দৃশ্তাতীত পদার্থ সাক্ষাৎ করিয়। আমি শব প্রয়োগ করি না। অতএব 
আমি প্ররুত পক্ষে দৃশ্যের একতম কেন্দ্র 

উত্তর-_লত্য বটে সাধারণ অবস্থায় আমরা একতম দৃষ্তকেন্ত্রকে লক্ষ্য করিয়া “অহ, শব 
প্রয়োগ করি। কিন্তু তাহা প্রয়োগ যে অন্তাষ্য বা! ত্রান্তি, তাহাই পূর্বোক্ত যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ 
ইইয়াছে। দৃশ্য ধরিয়াই যুক্তির ঘবার| সিদ্ধ হয়_-“আমি' দৃশ্ত নহে। যেমন "পরিমাণ অনন্ত 
ইহা যুক্ত চিন্তা। কিন্ত অনন্তের চিন্তা অন্ত পদার্থের দ্বারাই (ন+অন্ত) করিতে হয়, উতাও 
সেইরপ। কিঞচ দৃশ্তাতীত তাব উপলব্ধি করিয়াও আমি শবের প্রয়োগ হইতে পারে। তথিষয 
পরে বক্তব্য । 

১১। একপ্রকার বাদী আছে, তাহাদের প্রতীতিবাদী আখ্যা! দেওয়৷ যাইতে পারে। তন্মধ্যে 
সমস্তই প্রতীতি। শব্দ-ম্পর্শাদি আস্তর ও বাহ্ সমস্ত পদার্থই আমাদের প্রতীতি। প্রতীতি মনের 
ধর্ম ; মন আমিত্ের অন্তর্গত, সুতরাং আমিই জগৎ। আমা ছাড়া আর কিছুই নাই, সবই আমার 
স্তি। এই বাঁদ প্রাচীন কাঁপ হইতে আছে। অধুনা কেহ কেহ উহা! মায়াবাদের ভিত্তি করিতে 
চেষ্টা করেন। তাহারা বলেন, প্রত্ীতিসমূহের মধ্যে এক অংশ “জ্ঞের আমি” ও অন্ত অংশ 'জ্ঞাত। 
আমি'। উভয় আমিই এক। অতএব সোহহং বা ভীবই ব্রহ্ম । 

প্রতীতিবাদের গ্যাষ্য অংশ সাংখ্যসম্মত বটে, কিন্তু উহার দ্বারা সোহহং প্রমাথ করিতে 
যাওয়া সম্পূর্ণ অন্যায্য। সাংখ্যমতে করণ সকল আভিমানিক। জ্ঞান সকল করণের পরিণাঁমবিশেষ, 
সৃতরাং তাহারাও আতিমানিক অর্থাৎ আমিত্বের বিকারবিশেষ। কিন্তু প্রতীতিসমূহ্র মধ্যে 
এক দ্রষ্টা বা! বিজ্ঞাতা এবং অন্য কিছু দৃশ্ত থাকে, তাহারা ভিন্ন বলিয়াই প্রতীতি হয়। তজ্ঞন্ 
তাহারা পৃথকৃ। জ্ঞেয় “আমি” ও জ্ঞাত! “আমি” কেন যে এক, তাহার কোন প্রমাণ নাই। 
এক “আমি” নামের সাদৃশ্ব ধরিয়া উভয়কে এক বলা! সম্পূর্ণ অন্তায্য। আমও টক, আমড়াঁও টক, 
হাই আম--আমড়া--এই ফুক্ত্যাভাসের ন্যায় উহা অযুক্ত। ভি্নরূপে অন্ুভূরমান দ্ষ্টা ও দৃশ্ত কেন 
এক-_-আর এক হইলেও তাহাদের ভিন্নবৎ প্রীতির কারণ কি? তাহা না দেখানতে উক্ত বাঁদ 
সারশুন্ত । 

* আমি আছি', “আমি জানিতেছি* ইত্যাদি ভাব দৃষ্তের চরম বা বুদ্ধি। “আমি আছি তাহ 
আমি জানি' ঈদৃশ প্রতায়ের দ্বিতীর আমিই ষ্টার লিঙ্গ। 

1 অর্থাৎ “আমি আছি, তাহা আমি জানি' এরপ চিন্তাকে বিশ্লেধ করিলে, ভরষ্টা ও দৃশ্ত নামক 
ছুই ভাব ্ভায়ান্ুসারে লব্ধ হয়। কিরূপে হয় তাহা! পূর্বে প্রদশিত হইয়াছে। 

£ বলিতে পাঁর-্্য বিষয় দৃশ্ত, কিন্তু তাহা ত ন্মরণ কালে থাকে না। ইহাঠিক লছে। 
ঘ্য বিষয় বস্ততঃ সংস্কার বা অনুভূত বিষয়ের ছাঁপ। তাহা চিত্তে বর্তমানই থাকে। 



&২৭ পুর্ব ব। আতা! | 

১২। দ্রষ্ঠা ও দৃশ্যের ভেদ সাংখ্যগণ অন্থান্ঠ যুক্তির দ্বারাও প্রমাণিত করেন। সেই ধুক্তি 
গুলি সাংখ্য-কারিকায় সংগৃহীত হইঘ্নাছে। যথা £__সংঘাতপরার্থতাৎ ব্রিগুণাদিরিপধ্যরাদধিষানাং | 
পুরুযোহক্তি ভোক্ৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥ ( সরলসাংখ্যবোশ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ) | 

অর্থাৎ সংহতের পরার্থত্বহেতু, ব্রগুণ্যাদি দৃশ্ত ধর্মের সহিত বিসদৃশতা-হেতু, অধিষ্ঠান-হেতু 
ভোতৃত্ব-হেতু এবং কৈবল্যের জন্য প্রবৃত্তি-হেতু, স্বতন্থ পুরুষ আছেন। 

এই যুক্তিগুলি পরম্পর সংযুক্ত। একটীর ছারা অন্যগুলিও স্চিত হয়। তন্মধ্যে প্রথম 
যুক্তি “সংঘাতপরার্থন্বাং । অর্থাৎ যাঁহার! সংহত, তাহার! পরার্থ। সাঙ্গ অন্তঃকরণ সংহত; 
সুতরাং তাহা পরার্থ। যিনি সেই পর, বদর্থে অস্তঃকরণাঁদি সংহত হইয়া আছে, তিনিই পুরুষ। 
ইহ! বিশদ করিয়। দেখান যাঁইতেছে। 

সর্ধত্রই এই নিয়ম দেখ! যায় যে, কতকগুলি পদার্থ যদি মিলিত হয়, তবে তাহার কোন 
উপরিস্থিত বা অতিরিক্ত প্রযোজক শক্তির দার! মিলিত হয়, আর সেই মিলনের ফল সেই 
প্রযোজকের প্রয়োজন ( প্র+যোজন ) সিদ্ধি। 

প্রয়োজন দ্বিবিধ হইতে পারে, এক চেতনসন্বন্ধীয় ও অন্ত অচেতনসন্বন্বীয়। সম্করপূর্ববক 
প্রয়োজন প্রথম ; চৌম্বক শক্তি আদির প্র-য়োজন ছ্িতীয়। কিন্তু উভয়েতেই এক উপরিস্থিত 
শক্তির দ্বার সংহনন অথবা! বিশ্লেবণ পাওয়া যায় । 

বাদের সন্বল্পপূর্ববক হন্ডাদি শক্তির দ্বারা ইষ্টককাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া গৃহ নির্মাণ করা হয়। 
ইঞ্টকারদি উপরিস্থিত এক শক্তির দ্বার! গ্রয়োজিত হইয় মিলিত হয়, সেই মিলনের ফল ( গৃহবাঁস ) 
ইষ্টকাদির! পায় না, তাহা সেই প্রয়োজক শক্তির প্রয়োজন সিদ্ধি অর্থাৎ সঙ্কল্পসিদ্ধি | 

ছুই চুম্বক নিকটবর্তী হইলে মিলিত হরন। ব্যাপী এক চৌম্বক শক্তি আছে, যদ্দারা প্রযোজিত 
হইয়া ছুই চুম্বকখণ্ড মিলিত হয়, সেই মিলনের ফল উভয়বিধ চৌম্বক শক্তির (190310/৩ ৪0 
58911,৩এর ) মিলনজাত সাম্যরূপ প্রয়োজনসিদ্ধি। 

মনুষ্যের৷ মিলিত হইয়া ভারবহ্ন করিলে, সেই ভারই বাহিত হর, মন্ুষ্েরা বাহিত হয় না। 
সে স্থলে ভারের বহ্ন-অর্থেতে মন্তুষ্যেরা সংহত্যকারী। সেইরূপ যৌথ কারবার করিলে লাভ 
নামক বনহুর মিলন-জনিত ফল মহাজনের! পার, প্রয়োজিত কর্মচারীরা পায় না। 

এইরূপে দেখা যায় যে, কতকগুলি পদার্থ যদি মিলিত হইরা কাধ্য করে, তবে তাহার। এক 
অতিরিক্ত শক্তির দারা প্রয়োজিত হইয়া মিলিত হয় এবং সেই মিলনের ফল সেই প্রযোক্তার 
প্রয়োজনসিদ্ধি | 
আমাদের চিত্ত ( এবং সমন্ত করণ) সংহত্যকারী। একটী জ্ঞানবৃত্তি ধর, দেখিষে তাহা 

নানা চিত্তাঙ্গের মিলন ফল। জ্ঞান হইল “ইহ! বক্ষ” তাহাতে চক্ষুঃশক্তি এবং স্তৃতি, সংস্কার, 
বাক্ প্রভৃতি শক্তি সকল এক প্রয়োজনে প্রযোজিত ব| মিলিত হইগা ধূপ জ্ঞান উৎপাদন 
করে। চেষ্টাদি বৃত্তিতেও এরূপ নিরম। সেই চিত্তীঙ্গঘকলের মিলনের হেতু তদুপরিস্থিত 
এক ভ্রষ্ট, শক্তি। ইহারই নাম চিতিশক্তি বাঁ পুরুষ । আর সেই মিলনের ফল বে জ্ঞানাদি, তাহা. 
পুরুষের প্রয়োজনসিদ্ধি বাঁ অর্থসিদ্ধি (এইরূপে বল! যাইতে পারে, সুখ স্থখের জগ্য-[ অর্থে]. 
নহে, কিন্ত স্থখের অনুভাবরিতার অর্থে)। অর্থা চক্ষুরািজ্ঞানের সাধক অংশ সকল বৃক্ষ 
জানে না, (কারণ বৃক্ষ-জান! তাহাদের কাহারও এক অংশের কাধ্য নহে, কিন্তু মিলিত 
কার্যের ফল) কিন্তু তাহাঁদের 'অতিরিক্ত এক জ্ঞাতার দ্বারাই বৃক্ষ জান হয় বা! শাস্বীয় ভাবার 
“পৌরুযেয়শ্চিতবৃতিবোধঃ, হয়। : 

এইরূপে চিত্তের সংহতাকারিস্ব-হেতু চিত্তের অতিরিক্ত এক চেতা৷ পুরুষ সিদ্ধ হয়। 



সাংখীয় প্রকরণমাল! । ৪২৩ 

১৩। দ্বিতীয় যুক্তি 'ত্রিগুণীদিবিপধ্যয়াৎ | ইহার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্ধ্য এই যে_ৃশ্থ ত্রিগুণ 
অর্থাৎ তাহার এক অংশ তামস বা অপ্রকাশিত, এক অংশ রাজন বা পরিণম্যমান এবং এক 
অংশ সাত্বিক ব৷ প্রকাশিত ৷ কিন্ত দরষ্া ব্রিগুণ হইতে পারে না। কারণ তাহা সদাই ভ্রষ্টা বলিয়া 
তাহার কোন অপ্রকাশিত অংশ নাই বা তাহার পরিণাম নাই এবং তাহা কোন প্রকাশকের দ্বারা 
প্রকাশিত নহে। দৃশ্ঠ থাকিলে তাহার বিপরীত গুণসম্পন্ন দরষ্টাও থাঁকিবে। 

এইরপে দ্রষ্টাী এবং দৃশ্ের স্বাভাবিক ভেদ আছে বলিয়া দ্র পুরুষ দৃশ্ত হইতে পৃথক্। 
১৪। তৃতীয় “অধিষ্ঠানাৎ। দৃশ্য অন্তঃকরণ অচেতন ; চিপ পুরুষের অধিষ্ঠানেই তাহা! চেতনের 

মত হয়। মনে কর--বীণার ধ্বনি। তাহা একদিকে ক্রিয়া বা ইতন্ততঃ প্রচলন। চিন্রপ 
পুরুষের অধিষ্ঠানহেতু তাহা “আমি মধুর শব্ধ জানিলাম' এইরূপে বিজ্তাত হয়। জ্ঞান সকল হইতে 
চেষ্টা ও স্থিতি। অর্থাৎ শরীর, প্রাণ, মন আদির! চৈতন্যের অধিষ্ঠান হেতুই স্ব শব ব্যাপারে 
আর থাকিয়! ভোগাপবর্গ সাধন করে। এই জন্য শ্রুতি বলেন 'প্রীণন্ত প্রাণ ইত্যাদি। যেমন 
সুধ্যের আলোকে আমর! দেখিতে পাই, ক্রিননাশক্তি পাই ও প্রাণধারণের উপাদান 
অন্ন পাই, সেইরূপ পুরুষের অধিষ্ঠানেই চিত্তের প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি সাধিত হয়। 
পুরুষের দ্বারা অধিষ্ঠিত হওয়াতেই ত্রিগুণনিম্মিতি আমাদের এই জৈব উপাধি সকল ব্যক্তরূপে 
সত্তাবান্ রহিয়াছে । 

১৫। চতুর্থ যুক্তি “ভোক্তৃভাবাৎ । ভোক্ত1-ভোগকর্ত।। যোগভাম্যে ভোগের এইরূপ 
লক্ষণ আছে যথা, 'দৃশ্ঠান্তোপলব্ির্ভোগঃ, ষ্টানিষ্টগুণস্বরূপাবধারণং ভোগঃ | এই ছুই লক্ষণ 
মিলাইলে এইরূপ হয়__ইষ্ট ও 'মনিষ্ট স্বরূপে দৃশ্তের উপলব্ধিই ভোগ। ইষ্ট অর্থে ইচ্ছার অনুকূল 
ব! ইচ্ছার বিষয়; ইষ্টের দিকে করণেব প্রবৃত্তি হয় এবং অনিষ্টের বিপরীতে করণের প্রবৃত্তি হয়। 
সুতরাং ভোগ অর্থে করণের প্রবৃত্তির উপলব্ধি হইল *&। 

অতএব ভোক্তা অর্থে প্রবৃত্তির উপলব্ধিকারী। নানাকরণশক্তির দ্বারা ইঠ্টানিষ্টের উপলব্ধি- 
করণে, কেন্দ্রভূভ এক চেতন অন্ুভাবয়িতার সত্ত/ অবিনাভাবী। আর ইষ্টানি্ই অবধারণ 
পূর্বক নানাকরণের একটিকে সমঞ্জসভাবে প্রবৃত্তির জন্যও উপরিস্থিত সাধারণ এক চেতার 

পা এ পাপী 

* পুরুষ সাংখ্যমতে সাক্ষাৎভাবে জ্ঞাতা, ভোক্ত। ও অধিষ্ঠাতা, কিন্তু সাক্ষাংভাবে করত! 
ও ধর্ত। নহেন। কারণ পুরুষ জ্ঞম্বরূপ। তাহার নিকট সমস্তই জ্ঞাত ঝ| দৃষ্ট। কাধ্য এবং ধাধ্যও 
তাহার দৃশ্য। ম্তরাং তাহার নিকট সাক্ষাৎসন্বন্ধে কাধ্য ও ধার্য নাই। তজ্জন্ত পুক্ুষ_ 

জ্ঞানের-জ্ঞাতা | 

প্রবৃত্তির প্রকাশয়িতা_তভোক্ত। | 
স্থিতির প্রকাশগ্নিত|_ অধিষ্ঠাত| | 

অতএব তিনি জ্ঞানেরই সাক্ষাৎ জ্ঞাত ৷ কিন্তু প্রবৃত্তি ও স্থিতির সহিত জ্ঞাতৃত্বের বার! 
সন্বদ্ধ। তন্মধ্যে প্রবৃত্তির সহিত সন্বন্ধ-ভাবের নাম ভোতৃত্ব এবং স্থিতির সহিত সম্বন্ধভাবের নাম 
অধিষ্ঠাতৃত্ব। বুদ্ধির উপরে এক দ্রষ্টা থাকাতে জ্ঞান সমঞ্রদভাবে জ্ঞাত হয় তাহাই জাতৃত্ব, 
প্রবৃত্তি সমঞ্জসভাবে সিদ্ধ হয় তাহা ভোতৃত্ব ও সংস্কার ব! ধাধ্য ব্ষিয় সমঞ্ঁসভাবে ধৃত হয় তাহাই 
অধিষ্ঠাতৃত্ব। গীতায় আছে 'পুরুষঃ নুখদুঃখানাং ভোস্কৃত্বে হেতুরুচ্তে। আধুনিক বৈদাস্তিকের! 
ভোক্কৃত্থের তাৎপধ্য সমাক্ না বুঝিয়া প্রাচীন মহধিগণের বাক্যে দোষ দিয় থাকেন। 

ফলে, দ্র্ট!-আত্মবুদ্ধির প্রতিসংবেদী, বিজ্ঞাত।--শব্দাদি বুদ্ধির প্রতিসংবেদী, ভোতা. 
ইষ্টনিষ্ট বুদ্ধির প্রতিসংবেদী ও অধিষ্ঠাতা্ধার্ধ্যবিষয়ের প্রতিসংবেদী। র 
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সত্ব! স্বীকার্ধ্য হর ; অতএব ভোত্ুভাবের জন্যও চিত্তের প্রবৃত্তির মূলহেতৃম্বরূপ অতিরিক্ত এক 
চিদ্রুপ সত্তা শ্বীকাধ্য হয়। 

১৬। পঞ্চম যুক্তি “কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তে” ৷ কৈবল্য চিত্তবৃত্তির সম্যক ( অর্থাৎ নিঃশেষ ও 
,সদাকালীন ) নিরোধ। যদি চিত্তের অতিরিক্ত এক চেতা ন| থাকিত, তবে চিত্তবৃত্তির 
সমাক্ নিরোধে প্রবৃত্তি হইতে পারিত ন|। যাহাকে “আমি' বলি, তাহার একাংশ ( অৰিকৃতাংশ ) 
চা সতত! বলিয়াই . আমি চিত্তবৃত্তি রোধ করিয়া শ্ন্তবৃত্তিক “আমি হইবার জন্য 
প্রবৃত্ত হহ। 

অবশ্ত যাহার! কৈবলোর কিছুই বুঝে না, ব! যাহীদের মতে চিত্তবৃত্তিনিরোধ নাই, তাহাদের 
নিকট এই যুক্তি কাধ্যকরী নহে। এই প্রকরণে কৈবল্য বুঝান অপ্রাসঙ্গিক হইবে। যোগশান্তে 
চিত্তবৃত্তি, তাহার নিরোধ এবং নিরোধের উপার বৈজ্ঞানিক গ্যাধ্যপন্থায় প্রদিত হইয়াছে। 
তাহার অধুক্তত! বা অনভ্ভবত] গ্াঁধ্য প্রথায় প্রদর্শন করা এপধ্যস্ত কাহারও সাধা হয় নাই। 
তাহা কেহ করিলে তবে এই যুক্তির সারবত্তার লাঘব হইবে। 

১৭। পূর্ব্বোক্ত বিচার হইতে “আমি কিসে নির্মিত এই প্রশ্নের উত্তর এইরূপ হয়-_সাঁধারণতঃ 
যাহাকে 'আমি' বলি, তাহ! দ্রষ্টা ও দৃশ্তের দার! নির্মিত, অর্থাৎ এই দুই পদার্থকে এক করিয়া 
“আমি' নাম দিই। কিন্তু দ্রষ্টা ও দৃশ্ত যখন সম্পূর্ণ পৃথক ভাব--আমি দৃশ্তের ভরষ্টা, এইরূপ 
প্রত্যয় যখন হয-_-তখন “আমির অন্তর্গত যে সম্পূর্ণ চেতন ভাব তাহাই ত্রষ্টা। ভ্রষ্টা ও দৃশ্তের 
একত্বথ্যাতির বা! 'প্রত্যয়াবিশেষের” নাম অবিদ্! বা অনাম্মে আম্মখ্যাতি। 

১৮। দ্রষ্টার স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে প্রধানতঃ দৃশ্ত-ধর্মের প্রতিষেধ করিয়া করিতে 
'আমি'র স্বরূপ । হয়। কারণ, আমাদের ব্যবহাধ্য সমস্তই দৃশ্ত, 'মার দ্রষ্টা দৃশ্ত হইতে 

পৃথক; সুতরাং দৃশ্তত্ধর্সকলের প্রতিষেধ করিয়াই ষ্টার স্বরূপ 
, অবধারণ করিতে হয়। 

কিন্ত কেবল নিষেধবাঁচক শব্ধ দিয়! কোন পদার্থের লক্ষণ করিলে তাহা! অভাব পদার্থ হয়। 
অশব, অরূপ, অরস ইত্যার্দি কেবল শত শত নিষেধবাচী শব্দের ছারা কোন ভাব পদার্থ লক্ষিত 
হয় ন|। নিষেধবাচীর সহিত ভাববাচী শবও থাক! চাই। সেভাববাচী শবও আমর! দৃশ্ঠ 
হইতে পাই। কারণ দরষ্টা দৃশ্ত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইলেও সম্পূর্ণ বিসদৃশ নহেন। “স বুদ্ধের 
সরূপো নাতাস্তং বিরূপ ইতি” ( যোগভাঘ্য )। 

ষ্টার ও দৃষ্তের “অস্তি এই পদার্থবিষয়ে সাদৃগ্ত আছে। দ্রষ্টাও অস্ত, দৃশ্তও অস্তি। শ্রুতি 
বলেন “অস্ত্ীতিক্রবতোহন্তত্র কথন্তুপলভ্যতে । (কঠ) 

জ্ঞান ও সত্তা অবিনাভাবী বলিরা অন্তি-বিষয়ে সাদৃশ্ত। জ্ঞ (বোধ বা প্রকাশ )-পদার্থ- 
বিষয়েও জট! এবং দৃষ্তে সাদৃশ্ত আছে। ভ্রষ্টার দ্বারা দৃপ্ত প্রকাশিত হওয়াতেই এই সাদৃশ্য। 
দৃস্তের প্রকাশভাঁ জীনিয়৷ প্রকাশককে বুঝ! যায়। তন্মধ্যে দ্রষ্টী দৃশি-মাত্র (জ্ঞমাত্র) 
বা স্ববোধ বা স্বপ্রকাশ; এবং দৃশ্ত জ্ঞাত বা বুদ্ধ বা প্রকাশিত অথবা জ্ঞের বা বোধ্য 
ব৷ প্রকান্ঠ। | 

জ্ঞমাত্র, স্ববোধ, স্বপ্রকাশ আদি পদার্থের সাধারণ নাম চিং। চিৎ অর্থে যে জানার কোন 
কারণ বা সাধন.বা হেতু ও নিমিত্ত নাই, তাদৃশ জানা-মাত্র। অথব! যে জানার সহিত সংযুক্ত 
বা! সংকীর্ণ হইলে অজ্ঞাত অব্যক্ত ভাব জ্ঞাত, বাক্ত, জ্রের-রূপ হয়, তাহাই জ-মাত। এইজ 
তগবান্ পতঞ্জলি দ্রষ্টাকে প্রত্যপানপপ্ত” এই লক্ষণে লক্ষিত করিগ়াছেন। শ্রতিও বলেন 
“তন্ত ভাস! সর্ববমিদং বিভাতি”। - 
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পুরুষের সম্পূণ ভাববাচী পদের দ্বারা লক্ষণ এই :-_র্া দৃশিমাত্রঃ শুদ্বোহপি প্রতায়ানু- 
পশ্ত1”%প্রত্যয়ান্পন্ঠ অর্থে দৃশ্ের দর্শন। শুদ্ধ অর্থে দৃশ্তের সহিত অসংবিদ্ধ অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে 
ৃ্ততশূন্ত। শুদ্ধ হইলেও দ্রষটা প্রত্যান্ুপন্ত। শ্রুতির "সাক্ষী চেতা” এই বিশ্বেগনবয় ভাঁববাচী 
পুরুষলক্ষণ এবং+যোগন্ত্রের সহিত একার্থক | 

১৯। যোগতাস্তকার ভ্রু পুরুষের; আর একটা গভীর হেতুগর্ভ শ্বরূপলক্ষণ দেন। তাহ! 
যথা-বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী পুরুঘঃ। অর্থাৎ পুরুষ বুদ্ধির প্রতিসংবেদী। বুদ্ধি অধ্যবসায় বা 
নিশ্চর-ম্বরূপ। অধ্যবসায় অর্থে অধিকৃতের অবসায় বা প্রকাঁশরূপ শেষ অবস্থা । নীল, লাল প্রসৃতি 
ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশরূপে বা জানারপে শেষ হয়। নিশ্চয় অর্থে সতার নিশ্য়। তঙ্জন্য 
জ্ঞান ও সত্ত। অবিনাভাবী। যাহা জানি, তাহাকেই সৎ বলিতে পারি। আর যাহা জানি না, 
তাহাতে সত্তা-পদ প্রয়োগ করা অসম্তভব। শান্বও বলেন £__-“ঘদ্দি চান্ুভবরূপা সিদ্ধিঃ সত্তেতি 
কথ্যতে। সত্তা সর্ববপদার্ধানাং নান্ত। সংবেদনাদূতে” ॥ যদি অন্ুতবন্ূপ সিদ্ধিই সত্ব! হয়, তবে 
সর্ধবপদার্থের সত্ত। সংবেদন ছাড়া অন্ত কিছু নহে। 

সর্ধদ| জানা চলিতেছে বলিয়া (নিদ্রাতেও একপ্রকার প্রত্যয় হয়, তাহা তামস অবস্থার 
প্রস্তয়। “অভাবপ্রত্যয়ালম্বন বৃত্তি নিদ্রা” যোগস্থত্র ), অর্থাৎ সর্বদা “জানিতেছি” বলিয়া 
'জানিতেছি' এই ভাবটা সত্রূপে ভাসমান আছে। যাহা! জানিতেছি, তাহার বিভিন্ন পরিণাম 
হইয়া চলিতেছে । কিন্তু “জানিতেছি” নামক ভাবটা সদৃশপ্রবাহে চলিতেছে । তজ্জন্ত তাহা 
অভঙ্গ সতারূপে ভাসমান হয়। এইজন্য বুদ্ধির অপর নাম সত্ব। জ্ঞান ও সত্ব! অবিনাভাবী 
বলিয়৷ 'জানিতেছি” 'ও “আছি' ইহারা একই কথা । অতএব “আমি আছি বা “অস্থীতি” 
পদার্থই বুদ্ধি। কিরূপে আমি আছি? না প্রকাশশীল বা জ্ঞানবান্ আমি আছি। কিসের 
প্রকাশ বা জ্ঞান? না জ্ঞানেন্দ্রিয়ের, কর্শেন্দ্রিয়ের ও প্রাণের বিষয়ের । অতএব বিষয়জ্ঞান* 
বান্ এবং আত্মজ্ঞানবান্ আমি বা! ব্যবহারিক গ্রহীতাই বুদ্ধি। 

জানিতেছি এই ক্রিয়াপদ ( অর্থাৎ গ্রহণ ), এবং জ্ঞানবান্ বা জাননশীল আমি এই বিশেহ্যপদ, 
ইহারা একই বস্তর অভিধানভেদ। তজ্জন্ বুদ্ধি গ্রহণের অন্তর্গত। জাননশীলতা বা জানিতে 
থাক! বুদ্ধির স্বরূপ বলিয়৷ বুদ্ধি পরিণামী?। সুতরাং তাহ! একরপ সত! বলিয়! ভাসমান হইলেও বস্ততঃ 
অবিকারী সত্ত। নহে। পরিণমামান বন্তর স্ায় তাঁহাও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। তাহার 
দৈশিক অবস্থান নাই, সুতরাং তাহা কালিক অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে । অর্থাৎ “জানিতেছি” 
“জানিতেছি' ইত্যাকার সদৃশ-ভাবের ধারা কালক্রমে চলিয়া যাইতেছে । সমাধি-নির্মল চিত্তের 
দ্বার তাহার উপলব্ধি হয়। 

অতএব সাধারণ “আমি আছি” (শাস্ত্রীয় ভাষায় অন্্ীতি) এইরূপ ভাবের প্রবাহই বুদ্ধি 
হইল। “আমি আছি' তাহাও “আমি জানি' এইরূপ জানার নাম বুদ্ধির সংবেদন। যেমন 
প্রতিবিষ্ব অর্থে বিশ্বের অনুরূপ ভাব, তেমনি প্রতিসংবেদন অর্থে সংবেদনের অনুরূপ সংবেদন। * 

আমি আছি, এইরূপ বেদনের পর “আমি আছি, তাহা আমি জানি” এই প্রকার অনুরূপ 

* বুদ্ধিতে পুরুষের প্রতিবিস্ব ব! পুরুষে বুদ্ধির গ্রতিবিদ্ব, সাংখ্যাচা্যগণ এই উ্য় প্রকারের 
উপমা দ্বার! তোগাপবর্থের উপচারিকত্ব বুঝান, যথা,“বিবিকে দৃক্পরিণতৌ বুদ্ধো ভোগোহম্ত কথাতে। 
প্রতিবিদ্বোদয়ঃ শ্বচ্ছে যথা চন্্রমসোহস্তসি ॥ আস্ুরি। ( হেমচন্্রকত স্তাতীদমঞ্জরীর টীকার 
উদ্ধীত)| এই উপমার ভেদ লইয়৷ অনেকে অবথা-বিবাদ করেন। উপমা! যে প্রমাণ নহে তাহ! 
তাহাদের মনে রাখ! উচিত। 

৫৪ 



৪২৬ পুরুষ বা আত্ম! । 

সংবোদন হয়, তাহাই প্রতিসংবেদন। বুদ্ধির যাহা প্রতিসংবেদী ব৷ প্রতিসংবেদক অর্থাৎ 
প্রতিসংবেদনের হেতু, তাহাই পুরুষ ব৷ স্বরূপ-্রষ্ট। ; প্রতিবিষ্ব, প্রতিধ্বনি, প্রতিক্রিয়। গ্রতৃতির 
জন্ঠ এক প্রতিফলক চাই। দর্পণ প্রতিবিদ্বের এবং প্রাচীরপর্ধ্বতাঁদি প্রতিধবনির প্রতিফলক। 
শরীরের যে সমস্ত প্রতিক্রিয়। (£61% ৪০1০1 ) হয়, তাহারাও ন্ায়ুকেন্ত্ররূপ প্রতিফলকে প্রতিহত 
হইয়! প্রতিক্রিয়াদি উৎপাদন করে। 

অতএব প্রতিসংবেদনেরও এক প্রতিফলক চাই যাহার দ্বার! প্রতিদৃষ্ট বা উপদৃষ্ট (জ্ঞানকে 
গ্রতিহত বলা যুক্ত নহে ) হুইয়া প্রতিসংবেদন হইবে। বুদ্ধির সেই প্রতিফলক” বা! প্রতিসংবেদী 
পদার্থ ই পুরুষ । সেইরূপ এক উপরিস্থিত প্রতিসংবেদী আছে বলিয়াই "আমি আছি” এইরূপ 
আত্মবুদ্ধিও প্রতিসংবিদিত হয়। 

বুদ্ধি যেমন নান! বিষয়ের জান, তাহা! সেরূপ নহে; তাহ! ( প্রতিসংবেত্ত। ) জানামাত্রের জানা 
অর্থাৎ জ্ঞমাত্র ব! দৃশিমাত্র বা স্ববোধ। শ্রুতির “জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ, অর্থাৎ ইন্্রিয়জ জ্ঞানের বা 
বৌদ্ধ প্রত্যয়েরও দ্রষ্ট৷ উক্ত 'জানার জানা” । 

জানার বা! বুদ্ধির বিষয় নান! বলি! বুদ্ধি পরিণামী, কিন্তু যাহ! “জানার জানা” তাহ! পরিণামী 
নহে। তাহার অবস্থান্তর কল্পনীয় নহে। পরিণাম দৈশিক বা কালিক অবস্থান-ভেদ, কিন্ত পলাহ। 
দেশ ও কালের জ্ঞাতা, দেশ ও কাল যাহার অধিকরণ নহে, তাহার অবস্থাভেদ কিরূপে কল্পনীয় 
হইতে পারে? 

জ্ঞানের ব! প্রখ্যার ভিতর জ্ঞাতাকে অন্তর্গত কর! না “আমি জ্ঞাতা এরূপ জ্ঞাতা ও ভ্রেয়ের 
সংকীর্ণ জ্ঞানের নাম বুদ্ধি-পুরুষের সংযোগ । পৃথক্ পদার্থের একত্ব-ভাঁনবপ মিথ্য। জ্ঞান ব৷ অবস্তা 
হইতে সংযোগ হইতেছে । সংযোগ হইলে সংযুক্ত পদার্থদ্বয় যে বিকৃত হইবে, ইহা নিয়ম নহে। 
বিশেষতঃ এই সংযোগ অন্যতর-ক্রিয়াজম্ অর্থাৎ ছুই সংযুক্ত পদার্থের মধ্যে একটার ক্রিয়াজন্য, উভয়ের 
ক্রিয়াজন্য নহে। বুদ্ধিস্থ অবিদ্ভাই সংযোগের হেতু ( ২১৭ টাকা দ্রষ্টব্য )। বুদ্ধিস্থ বিছা বিয়োগের 
হেতু । বিয়োগ হইলে পুরুষকে কেবলী বলা যাঁয়। কিন্তু তাহাতে পুরুষের কোন অবস্থান্তর হয় 
ন!। বুদ্ধিরই নিবৃত্তিরপ অবস্থান্তর হয়। সংযোগকালে পুরুব বুদ্ধিবৃত্তির স্বরূপ বা সদৃশ বোধ হন, 
কিন্ত তাদৃশ বোধও বুদ্ধির ধর্ঘম। পুরুষের বাস্তব অবস্থান্তর তন্দীরা হয় না। বিয়োগকালে পুরু 
্বপ্রতিষ্ঠ হন ইত্যাকার বৌধও বুদ্ধিপ্রতিষ্ঠ। তন্বারাও পুরুষের অবস্থাস্তর হয় না; কারণ 
অ-্থপ্রতিষ্ঠ বখন মিথ্যা, তখন স্বপ্রতিচীভূততাও ভ্রান্তি ( বৈদাস্তিকের ভাধায় সন্বাদী ত্রম)। বস্তুতঃ 
্বপ্রতি্ঠ পুক্রকে স্বপ্রতি্ বলিয়! জানাই বিদ্া । ইহাই ধোগদর্শনোক্ত পুরুষ-সিদ্ধির চুর্ণক। 

এতাবত। পুরুষের স্বরূপলক্ষণ বিচারিত হইল। এতদ্যতীত নিষেধবাচী পদের দ্বারাও দ্রষ্টার 
লক্ষণ কাধ্য। একমাত্র অ-দৃশ্ত বা নিগু ৭ পদদ্ধয়ের অন্তরের দ্বারা সমন্তের নিষেধ বুঝায়। অ-দশ্ত 
অর্থে দৃশ্ত নছে। দৃশ্য ব্রিগুণ, সুতরাং ভ্রষ্টা নিগ্তণ। গুণ অর্থে যেখানে ধর্ম সেখানেও পুরুষ 
নিগুণ অর্থাৎ তিনি ধর্ম-ধশ্মি-দৃষ্টির অতীত (“তরপ্রকরণ দ্রষ্টব্য )। তাই সাংখাস্ত্রে আছে-_ 
“নিগুত্বার চিন্ধন্থা” অর্থাৎ “পুরুষের ধন চৈতন্য এরূপ বাক্য ঠিক নহে, কিন্তু পুরুষই চিত। 

এই অন্দৃশ্য বা নিগুণ পদার্থকে শ্রুতি বিশেষ করির! দেখাইয়াছেন। “অমনা' “ক্ষ 

“বুদ্ধিদর্পণসংক্রান্তঃ অর্থ; প্রতিবিস্ববৎ দ্বিতীয়দর্পণকল্পে পুংসি অধ্যারোহতি তদেব ভোতৃত্বমন্ত 
নত্বাত্মনে। বিকারাপত্তিঃ” (বাঁদমহার্ণব ), ইহাতে উভয়কেই দর্পণ কল্পিত করা হইগ্নাছে। কিন্ত 
প্রতিবিদ্বের দৃষ্টান্ত দিয়! বুঝাইলেও প্ররুত প্রস্তাবে অমূর্ত পুরুষের প্রতিবিস্ব হওয়া রস্তবপর নয়। 
তজ্জন্ত যোগভাস্যকার প্রতিসংবেদন শৰের দ্বার! এই বিষয় বুঝাইয়াছেন। 
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'অপাপিপাদঃ "প্রাণ ইত্যাদি পদের দ্বারা অন্তঃকরণ, জ্ঞানেক্ছিয়, কর্শেন্িয় ও প্রাণ-রূপ 
দৃশ্য পদার্থ ( করণবর্গ ) হইতে পৃথক দিত হইয়াছে। আর অগিস্ত্য ( মনের অগ্রাহথ ) অনৃষ্ 
( জানেন্রিয়ের অগ্রাহথ ), অবাবহাধ্য (কর্শেন্ধিয় ও প্রাণের অবিষয়) ইত্যাদি পদেষ দ্বারা 
( করণের ) বিষয়রূপ দৃষ্ত হইতে পৃথক দশিত হইয়াছে । এই জন্ত চিৎ অব্যপদেশ্ত অর্থাৎ দেশ ও 
কালের দ্বারা ব্পদেশ করিবার যোগ্য পদার্থ নহে। অর্থাৎ তাহ। ছোট, বড়, মোটা, পাতলা বা 
সর্ধদেশব্যাপী ভাব নহে এবং কালব্যাপী ভাবও নহে। সর্বব্যাপী আদি শব্ধ বাহিরের দিক্ হুইতে 
বলা যায়, কিস্থ বস্তুতঃ তাহাতে সর্বও নাই ব্যাপিত্বও নাই। ণ্অনন্ত' ও “নিত্য শবের দ্বারা 
দেশকালাতীতত। বুঝাঁন হয় (“তত্রপ্রকরণ' দ্রষ্টব্য )। অনন্ত ও নিত্য শব্দ দ্বিবিধ অর্থে প্রযুক্ত ছয়। 
যখা_-পারিণামিক ও কৌটম্থা। যাহার অন্ত জানিতে জানিতে শেষ পাওয়া যাঁয় না, বা যাহার 
অন্তরেথা সদাই স্ুদুরে চলিয়া যায়, অর্থাৎ যাহাকে যতই জানি ন৷ কেন কখন জানিয়া শেষ কত্বিবার 
সম্ভাবন| নাই, তাহ! পারিণাঁমিক অনন্ততা । যেমন দেশ অনন্ত ইত্যাদি । তেমনি যাহা একরূপ ন৷ 
একরূপ অবস্থায় সদাই থাকে ও থাকিবে তাহারও নিত্যতা পারিণামিক। যেমন ত্রিগুণের নিতাতা। 

দৈশিক বা কালিক পরিচ্ছেদের যাহাতে ব্যপদেশ ব! আরোপণযোগ্যত। নাই, অস্ত পদার্থ বা 
পরিণাম পদার্থের গন্ধমাত্রও থাকিলে যাহাতে স্থিতির সম্ভাবনা নাই, যে যে ভাবে পরিচ্ছেদ আসে, 
যাহ! তত্তদ্ভাবের বিরুদ্ধ, তাহাই কৃটস্থ অনন্ত ও কুটস্থ নিত্য। চিৎ দেশ ও কালের দ্বারা অব্যপদিষ্ট ; 
এস্থলে অব্যপদিষ্ট পদের নঞ্জের অর্থ যে ভাবে দৈশিক ও কালিক পরিচ্ছেদ থাকে তাহা “ছাড়িলে' 
চিন্রপে স্থিতি বা চিতের উপলব্ধি হয়। ফলকথা দৃশ্সন্বস্বীয় অনস্ততা ও নিত্যতা হইতে ভিন্ন 
পদার্থের নাম কৃটস্থ অনন্ততা ও কৃটস্থ নিত্যতা। পরিচ্ছেদের অত্যন্তাভাব কুটস্থ অনস্ততা। 
“আসীন; দুরং ব্রজ্গতি” * ইত্যাদি শ্রুতিতে চৈতন্যেব দেশব্যাপিত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে । ( যোগার্শনের 
৪1৩৩ সঃ নিত্যতার বিষয় দ্রষ্টব্য )। 

সমস্ত দৃশ্য “স-কল' বা সাবয়ব অর্থাৎ অংশের সমষ্টি, তজ্জন্য চিৎ নিল বা! নিরবয়ব। 
চিৎসম্বস্কীয় কতকগুলি বিশেষণ-পদার্থ আরও উত্তমরূপে পরীক্ষণীয় । চিৎ সর্ধদেশ ও সর্বকাল- 

ব্যাপী এরূপ পদের অর্থে যদি বুঝ যে চিতের আধার দেশ ও কাল, তাহা হইলে চৈতন্য বুঝ! হুইবে 
না, কিন্তু চৈতন্য নামক জড়পদার্ঘবিশেষ বুঝা হইবে । দেশ ও কাল জ্ঞেয় পদার্থ সম্বন্ধীয় ভাববিশেষ। 
তাহাদিগকে তাহাদেরই জ্ঞাতার অধিকয়ণ মনে কর! অন্যায্যতার পরাকাষ্ঠা। লৌকিক মোহে 
মুগ্ধবুদ্ধির শঙ্কা হয় “চৈতন্য যদি অনন্ত হয়, তবে সর্বস্থানে থাকিবে ? সর্বস্থানে না থাকিলে তাহ 
সান্ত হইয়! যাইবে । 
চৈতন্কে জ্ঞেয় বা জড় পদার্থ কল্পনা করিয়াই এরূপ শঙ্কা হয়। চৈতন্য জ্ঞাতা। জ্ঞাতার 

অনন্ততা কিরূপ, তাহ। বুঝিতে হইলে এইরূপে বুঝিতে হয় £_আমি যদি আম! ছাড়া কোন 
বিষয় না! জানি, (জানন-শক্তিকে রোধ করিয়া) তাহা হইলে কেবল “আমাকেই আমার 
জানা/-মান্র থাকিবে, অর্থাৎ জ্ঞ-মাত্র থাকিবে। জানার সীম! হয় কিরপে?--কতক জানা 
ও কতক অজান! থাঁকিলে। কিন্তু যাহা কেবল জানা-মাত্র, তাহার সীমাকারক হেতু কিছু 
নাই। সেই জন্ত চিৎ অনন্ত। জ্ঞাতা সর্বব্যাপী বলিলে এরূপ বুঝাইবে না বে জ্ঞাত 
সর্ব জয়ের মধ্যে আছে। কারণ জ্ঞেয় ভাবের মধ্যে কুত্রাপি জ্ঞাতা লত্য নহেন, আর 
জাতাতেও জ্ঞেয় লত্য নহে। জ্ঞাতার স্বরূপ অবধারণ করিলে তৎসহ এরূপ “সর্ব” প্রতীতি 

লে লা জর 

* দূর ও নিকট দেশব্যাপী পদার্থ-্বন্ধীয় তাঁব। সুতরাং বাহাঁতে দূর ও নিকট নাই 
ভাহা দেশাতীত ভাব। 
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হইবে নাঃ যে সর্ব জ্ঞাত ব্যাপিয়৷ থাকিবে। অতএব জ্ঞাতাকে সর্বব্যাপী বলিলে, সেগ্ছলে 
সর্ধব্যাপিত্বের অর্থ সমস্ত দৃশ্যের বা বুদ্ধির পরিণামের জ্ঞাত! । বস্ততঃ যদি সর্বব্যাপী বলা যায় তবে 
তাহা জ্ঞাতার গৌণ বিশেষণ হইতে পারে, মুখ্য বিশেষণ নহে। 

চিৎ লর্বদেশকালব্যাপী নহে, কিন্ত ঈশ্বর তাদূশ। চিৎ ও ঈশ্বর এক নহে, কারণ চিৎ (পুরুষ ) 
ও এ্রশ্বরিক উপাধির সমষ্টির নাঁম ঈশ্বর । অতএব ঈশ্বর মায়ী, কিন্তু চিৎ মায়ী নহে। স্বপ্রকাশ 
চিতে মিথ্যা মায়ার বা ইচ্ছার অবকাশ নাই । “অঘটনঘটনপটায়সী” হইলেও মাঁয়৷ নিগুণ চৈতন্তের 
গুণ বা শক্তি নহে। 

ঈশ্বর মুক্ত পুরুষ, সুতরাং চিন্মাত্ররূপে স্থিত, তাই মহিমাঁকীর্তন কালে শ্রুতি তাঁহাকে চিম্মাত্র, 
নিগুণ (ত্রিগুণের সহিত অসন্বদ্ধ ) ইত্যাদি বলিয়াছেন। আর প্রশ্বরিক উপাঁধিকে সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী 
ইত্যাদি বিশেষণে বিশেধিত করিয়াছেন। অনেকে ঈদুশরূপে স্বত ঈশ্বরকে চিন্মাত্র আত্মার সহিত 
অভিন্ন মনে করিয়া আত্মপদার্থকে বিপর্যস্ত করেন। আত্মশব শ্ুতিতে অনেক অর্থে ব্যবহৃত 
হয়, তাহ! স্মরণ রাখা কর্তব্য । লক্ষণ ও বিবক্ষ! দেখিয়া আত্মার অর্থ স্থির কর! উচিত। 

পরিশেষে চিতের একত্ব-নিষেধ কাধ্য। চেতন “আমি, যেমন বস্ততঃ চিন্রপ, সেইরূপ অন্ত 
ব্যক্তির “আমিও চিদ্রুপ, ইহা প্রমেয় সত্য । কিন্ত সেই ছুই চিদ্রপ আমি যে এক, তাহার 
কোন প্রমাণ নাই। ব্যবহার দশায় বৌধ হয় না যে "আমি এবং অন্য আমি এক, আর 
পারমাধিক দশাতেও তাহ! হইবার সম্ভাবন! নাই। কারণ তৎকালে কেবল “আমিকেই জানিতে 
হয় অন্ত আমিকে জান! ছাড়িতে হইবে । সুতরাং অন্য সব “আমি'তে আমি মিশিয়া এক হইলাম 
পন আছি, এরূপ জ্ঞান অসম্ভব । তজ্জন্য চিংকে এক সংখ্যক বলিবার কোন 
হেতু নাই। * 

“বহু পদার্থ থাকিলে সকলেই সান্ত হইবে, সৃতরাঁং বহু চিৎ থাকিলে সকলেই সাস্ত হইবে, চিৎ 
অনন্ত হইবে না” এই যুক্তির খাতিরে চিংকে এক বলা! সঙ্গত, ইহা অনেকের মনে আসে। কিন্ত 
ইহাঁও দেশব্যাপিত্বরূপ জ্ঞেয় ধর্ম আশ্রয় করিয়। বিচার। দেশব্যাপী পদার্থ এইরূপ বটে, কিন্ত 
জ্ঞাতা বু হইলে, সকলে সাস্ত হইবে, এরূপ নিয়ম নাই (সাং তত্ব দ্র.)। জ্ঞাতার অনন্তত্ব যে জন্ত, 

* আত্মার একত্ব বুঝাইবার জন্য বৈদান্তিকদের একটা প্রিয় দৃষ্টান্ত আছে। তাহা বথা-_ 
“টের ভ্বার। অবচ্ছিন্ন হইয়া একই আকাশ বহুবৎ প্রতীত হয়, সেইরূপ বহু উপাধিযোৌগে একই আত্মা 
বহুবৎ প্রতীত হুন”। যদিও ইহা দৃষ্টান্ত মাত্র, কিন্তু ইহা প্রমাণস্বরূপে ব্যবহৃত হয়। ূ 

যাহা বুঝাইবার জন্ত এই দৃষ্টান্ত, তাহা কিন্তু ইহার দ্বার! বুঝিবার নহে। ইহা! এক কাল্পনিক 
ৃষ্টাস্ত। ইহাতে কল্পনা কর! হইয়াছে যে, আকাশ নামে এমন পদার্থ আছে, যাঁহা ঘটের অন্তরে 
বাছিরে ও অবস্ববমধ্যে একরূপে রহিয়াছে এবং সেই আকাশ ও ঘটাবয়ব একস্থানে থাকিলে পরস্পরকে 
বাধা দেয় না। কিন্ত বস্তুতঃ তাদৃশ আকাশ কাল্পনিক । শবলক্ষণ আকাশভূত ঘটের দ্বারা কতক 
বাধিত হয়। কারণ দেখ। যায় যে শব ঘটাদি দ্রব্যের দ্বার! র্ধ হয়। আকাশের উপাধি তুমি 
দেখিতেছ কিন্তু আত্মার উপাধি দেখে কে? 
ফলতঃ ও আকাশ দিক্ (91390০ ) নাফ বৈকল্িক ( অবাস্তব) পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াই 

ব্যবহৃত হয় । র 

“যদি এ ইষ্টক হইতে তৎপরিমাণ অবকাশ লওয়৷ যায়, তবে ইষ্টক থাকিতে পায়ে না, অতএব 
&ঁ ইঞ্টকই অবকাশ বা শুন্ঠ”। এতাদৃশ গ্ঠায়ের মত উক্ত দৃষ্টান্ত কাল্পনিক পদার্থ খাড়া করিয়া 
প্রমাণের ভিত্তি করার চেষ্ট! মাত্র। 



সাংখীর প্রকরণমালা। $২ 

তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । তাহার ব্যতিক্রম হইলেই জ্ঞাতা সাস্ত হইবে, বহু হইলে নহে। 
পাঁচজন লোক চন্দ্র দেখিলে কি প্রত্যেকে চন্দ্রের পঞ্চমাংশ দেখিবে? দর্শন-জাঁন পঞ্চ সংখ্যক 
হইলেও তাহা যেমন বন্ত্বের জন্য সাস্ত হয় না, জ্ঞাতাও তন্রপ। স্বরূপক্ঞাত। শ্যবোধমাত্র, তাই 
তাহা অনস্ত। বহু অনস্ত স্ববোধ থাকিতে পারে। পরম্পরের সহিত তাহাদের কিছু সন্বন্ধ 

| 
উপসংহারে দ্রষ্টা আত্মার লক্ষণ সকল একত্র সঙ্জিত করিয়া! দেখান হইতেছে £-_ 
(১) ভাবার্থ পদের দ্বার! স্বরূপ লক্ষণ -_. 

্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোইপি প্রত্যয়ানুপন্তঃ। ( যোগন্ুতর ) 
বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী। (ভাম্য)। 
সাক্ষী, চেতা (শ্রত্যুক্ত )। 

(২) নিষেধার্থ পদের দ্বারা লক্ষণ-অন-দৃশ্য বা নিগুণ। 

অস্তঃকরণ-সাধন্্যহীন -অমনা। 

(ক) করণসাধ্য-নিষেধ- শরতযাক্ত | || জ্ঞানেস্্িয় ০ ৯আক্ষু, অকর্ণ ইত্যাদি। 
১5 -অপাণিপাদ ইত্যাদি ] 

.প্রাগ রঃ -অপ্রাণ। 
(খ) বিষয়সাধন্শ্য-নিষেধ-_ 

অন্তঃকরণের সাক্ষাৎ অবিষয়-অগচিন্ত্য। 
জ্ঞানেন্দ্িয়াবিষয় _ অদৃষ্ট, অশব, অল্পর্শ ইত্যাদি। 
কর্খেন্দিয়াবিষয়অব্যবহাধ্য ইত্যাদি । 
প্রাণাবিষয়-অব্যবহাধ্য ইত্যাদি । 

(গ) বিষয় ও করণের অন্যান্য সাধন্শ্য নিষেধ-_ 
দেশকালব্যাপিত্বহীন-অব্যপদেশ্য। 
অবয়বহীন-ুনিরবয়ব, নিফল। 
মায়াদি দ্বৈত পদার্থের সম্পর্কহীন 5 নিঃসঙ্গ, শুদ্ধ । 
্শ্বর্যযহীন _ন প্রজ্ঞানঘন ইত্যাদি | 
ক্রিয়াহীন- অপ্রতিসংক্রম, নিষ্ছিয় | 
পরিণামানস্তযহীন-কৃটস্থানস্ত। 
বৃদ্ধি-ক্ষয়হীন_ অব্যয়, অবিনাশী ইত্যাদি। 

(ঘ) একত্ছের প্রমাণাতাবে ও সাবয়বাদি দোষ আসে বলিয়।_-অনেক। 
২০। প্রাচীন কাল হইতে অনেক বাদী অনেক মুক্তি উদ্ভাবন করিয়! গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই 

নিজ নিজ চরম পদার্থকে সর্ববাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ বলিয়া গিয়াছেন। সাংখ্যেরাও বলেন “পুরুষাঙ্গ পরং 
কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা স! পরা গতিঃ” ( শ্রুতি )। ইহার বিশিষ্ট কারণ আছে । 

ধিনিই যাহা উদ্ভাবন করুন ন! কেন, তাহা৷প্রষ্টা বা দৃশ্যের অন্তর্গত হুইবে। ত্রষ্টা হইতে পর 
কিছু হইতে পারে না তাহা বলা বাহুল্য । যাহার! পুরুষ অপেক্ষা উচ্চ পদার্থ আছে বলে তাহাদের, 
ডরষ্টা অপেক্ষা উচ্চ পদার্থ যে হইতে পারে তাহা দেখান আবশ্যক। “অনন্ত হইতে বড়? বলা যেমন 
প্রলাপমাত্র, প্রষ্ট' হইতে পর পদার্থ বলাও তঞ্জপ। 
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৫। পুরুষের বনুত্ব এবং প্রকৃতির একত্ব। 

১।. প্রথমত দ্রষ্টব্য এক" ও “বহু” কয়রকম অর্থে আমর! ব্যবহার করি বা বুঝি। “এক+ এই 
শবের অর্থ এই এইরূপ হয় £-(১) অবিভীজ্য নিরবয়ব এক। (২) সমষ্টিভূত বা বিভাজ্য 
এক। (৩) বনহুর সাধারণ নাম বা জাতি। (৪) অনেক অঙ্গের অঙ্গী-রূপ এক। 

প্রথম “এক” পদার্থের উদাহরণ কেবল অন্মৎ পদার্থ বা “আমি । আমি অবিভাজ্য এক 
(10001510081 ) বলিয়াই অনুভূত হয়। “আমি বহু* বা আমি বহু “আমির, সমষ্টি এরূপ কখনও 
অনুভূত বা কল্পিত হইতে পারে না বা ধারণার অযোগ্য । * বহু দ্রব্যে আমি অভিমান করিয়া 
“আমি অমুক, অমুক” বলিতে পারি কিন্তু সেই সব স্থলেও অভিমত্তা আমি একই থাকে । তাহাতে 
জানা যায় যে আমিত্বের মধ্যে এমন এক ভাব অন্তর্গত আছে যাঁহা অবিভাজ্য এক, সুতরাং যাহা 
নিরবয়ব বা অবয়বের সর্ম্ট নহে। ইহাকে অথণ্ত বা অথটুক রদ একও বলে। আমিত্বের 
এরূপ এক কেন্দ্র আছে যাহা! এতাদৃশ অবিভাজ্য এক। অন্য. কোনও ব্যক্ত দৃশ্য ভাব এরূপ “এক" 
নহে। পাঠক' অনাত্স দ্রব্যে শ্ররূপ অবিতীজ্য এক আবিষ্কার করিতে গেলেই ইহা বুঝিতে 
পারিবেন এরূপ “এক' অবিকারী ও প্রত্যক্ হয়। কারণ যাহার ভিতর একাধিক ভাব নাই তাহা 
একাধিক ভাবে জ্ঞাত অর্থাৎ বিকৃত হইতে পারে ন1। 

প্রত্যক্ পদার্থ উত্তমরূপে বুঝা! আবশ্তক | * আমাদের মধ্যে বে নিজত্ব (05130128116 ) আছে 
তাহাই বা তাহার মূলই প্রত্যক্ত্ব বা অ-সামান্তত্ব। যাঁহা সাঁমান্য ব৷ বহুর মধ্যে সাধারণ, বা বু 
বিষয়ীর বিষয় নহে তাহাই অব-সামান্ত বা প্রত্যক। “আমি নিজে' এরূপ যে বাক্য বলি তাহা যাহ 
অনুভব করিয়া বলি তাহাই প্রত্যক্ত্বের অন্ুভূতি। এই বোধের মূল কেন্দ্রের নামই প্রত্যক্ 
চেতন ঝ৷ প্রত্যগাত্মা । তাহ! নিজবোধ ব্যতীত অন্য কিছু বোধ নহে। সুতরাং তাহা অবিভাজ্য 
এক। 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের এক-এ অনেক পদার্থ মন্তর্গত থাকে । যেমন, মনুষ্য, গে! 'আদি 
একবচনাস্ত শব অনেক ব্যক্তির সাধারণ নাম মাত্র। এক স্তপ অনেক বালুকার সমষ্টিমাত্র। 

চতুর্থ প্রকারের অঙ্গী “এক'। অঙ্গ ছুই প্রকার ; স্বাভাবিক বা অবিনাভাবী অঙ্গ এবং অবয়ব 
বা আগস্কক অঙ্গ (যাহা অবস্নবন করিয়! বা মিলিত হইয়া “এক, দ্রব্য হয়)। তন্মধ্যে শেষোজটি 
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সমট্টভৃত একের অন্তর্দত। আর, অবিনাতাবী অঙ্গের অঙ্গী যে “এক' তাহার অঙ্গতেদ খাঁফিলেও 
অঙ্গসকগ বিষোগ্য নহে বলিয়৷ তাহাই প্রক্কত চতুর্ঘপ্রকারের অঙ্গী এক। কোন এক বাহ্ দ্রব্যকে 
অনেক ভাগে বা অবয়বে বিশিষ্ট করিতে পার কিন্তু দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও স্থৌল্য হইতে বিধুক্ত করিতে 
পার না। ত্র প্রকৃতি এইরূপ অঙ্গী এক। তাহার অঙ্গত্র় অবিনাভাবী হইলেও ব্রিত্বহেতু তাহাতে 
নানাত্বের বীজ আছে। 

২। প্র চতুর্ধিধ এক" পদার্থ যদি একাধিক সংখ্যক থাকে তবেই তাহাদিগকে অনেক বল! 
যায়। উপর্যুক্লি বিভাগ অনুসারে অবিভাজ্য এক পদার্থ যদি অনেক সংখ্যক থাকে তবে তাহাদের 
অনেক বলা! যায়, যেমন জড়বাদীদের “অবিভাজ্য” অসংখ্য পরমাণু। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ 
প্রকারের 'এক' পদার্থও এঁরূপে বহু হইতে পারে। 

৩। পুরুষ বা বিজ্ঞাত| যে আছেন ও অবিকারী চিন্রপ-সত্ত। তাহা বহুস্থলে স্তায়সিদ্ধ করিয়! 
গ্রতিপাদিত হইয়াছে । এস্থলে তাহার সংখ্যার বিষয় বিচা্ধ্য। 

আমর! অন্থুভব করি যে অনেক আমার মত দ্রষ্ট। বা! জ্ঞাত আছে, তাহার যে সব এক এ কথার 
বিন্দুমাত্র প্রমাণ নাই, তাই বলি মন্মধাস্থ ভ্ঞাতার ন্যায় বহু জ্ঞাতা আছে। জ্ঞাতার! সর্ববতস্তল্য 
সুতরাং তাহাদের একজাতীর বস্ত্র বলিতে পার কিন্তু এক সংখ্যক বলার হেতু নাই। যদি শঙ্ক। কর 
একই জ্ঞাত বহু বুদ্ধির দ্রষ্টাী তাহাতে জিজ্ঞান্ত__এনূপ শঙ্কা কর কোন্ যুক্তিতে? ইহাতে যদি বল 
“অমুক বলিয়া গিয়াছে_ দ্রষ্টা একসংখ্যক* তবে তাহ। দার্শনিক বিচারে স্থান পাইবাঁর যোগ্য নহে। 
উহা অন্ধবিশ্বাসের বিষয়। আর যদি বল যে এরূপ ত সম্ভব হইতে পারে। ইহা গ্রাহ্ শঙ্কা বটে, 
কিন্তু তোমাকে দেখাইতে হইবে যে ইহা কেন সম্ভব, হ1৪টা উপম। দিলেই চলিবে না। পরস্ধ 
মত যে অসম্ভব তাহ! আমাদের অনুভবসিদ্ধ । আমরা অন্থভব করি যে আমি এক কালে একই 
জ্ঞানের জাত। ; যুগপৎ আমি বহুজ্ঞানের জ্ঞাত এরূপ কথনও অনুভব হয় না। 'আমি এক কালে 
নীলও জান্ছি পীতও জান্ছি, মৃত্যুও জান্ছি জন্মও জান্ছি,_-এরূপ অনুভব অসম্ভব ও অনুভূতি- 
বিরুদ্ধ সুতরাং অচিস্তনীয় বাউমাত্র। অতএব এ শঞ্কার অবকাশ নাই। 

৪ যদি বল আমরা যত ভেদ করি সব দেশকাল দিয় ভেদ করি, দেশকালাতীত ড্রষ্টাদের 
কি দিয়! ভেদ করিব? ইহা! নিতান্ত অযুক্ত কথা কারণ দৈশিক দ্রব্যকে দেশ দিয়া এবং কালিক 
দ্রব্যকে কাল দিয়া ভেদ করি, যদি তাহাদের ভেদক গুণ থাকে। দেশকালাতীত দ্রব্যদের যে দেশ- 
কাল দিয়! ভেদ করিতে হইবে তাহা! তোমাকে কে বলিগ ? ব্যবহারিক পদার্থ সব দেশকালাশ্রিত, 
তাই কি দেশাকালাতীত বস্ত্র নাই? যদি থাঁকে তবে তাহাকে দেশতেদে ভিন্ন বা! কালডেদে ভিন্ন 
এন্নপ অধুক্ত কথ! বলিতে যাইবে কেন? দেশকালাতীত হুইলেই যে তাহার! একসংখ্যক হইবে 
তাহা ধরিয়া লও কেন? উহার বিন্দুমাত্র যুক্তি নাই। মন দেশাতীত দ্রবা, তাই বলিয়া কি 
বহুসংখ্যক মন নাই? কাঁলাতীত অর্থে বিকারহীন, বিকারহীন হইলেই যে একসংখাক হইবে তাহা 
তোমাকে কে বলিল? উহা বলার কিছুমাত্র যুক্তি নাই। সুতরাং দেশকালাতীতত্বের সহিত 
সংখ্যার একত্ব-বহুত্বের কিছুই সম্বন্ধ নাই। প্রমাণহীন ধরিয়া-লওয়। কথার উপরেই এ শঙ্কা! নির্ভর 
করে। দ্রষ্টা অল্পদেশব্যাগী ব৷ সর্বদেশব্যাপী এরূপ কল্পন| করিলে যে চিন্রুপ দ্রষ্টীকে কল্পনা! করা হয় 
ন| কিন্ত এক জড় দ্রব্য কল্পন! কর! হয় তাহা ম্মরণ রাখিতে হইবে। 

তবে কোন্ ভেদক গুণের দ্বার! দ্রষ্টাদের ভেদ স্থাপন করিতে হইবে, সব দ্রষ্টাই ত সর্বতন্তল্য ?-- 
রষ্টাদের প্রত্যক্ত্ব বা নিজত্ব হ্বভাবের দ্বারাই তাহাদের ভেদ স্থাপ্য। দ্রষ্টারা শ্বভাবত প্রত্যক্ বা এক 
অবিভাজ্য নিজবোধ শ্বরূপ | নিজ অর্থে যাহা অন্ত সব হইতে সম্পূর্ণরূপে বিবিক্ত এরূপ 'জ'-মাত্র দ্রব্য । 
থেঃবোধে অন্যের জ্ঞান নাই তাহাই প্রত্যক্ চেতন বা নিজবোধমাত্র। তাহা! ছোট বড় নহে এবং 



৪৩২ পুরুষের বহুদ্ধ এবং প্রকৃতির একদ্ব। 

বিকারী নহে। প্রত্যেক ব্যক্তিতে এইরূপ স্বভাবের এক কেন্দ্র পাই বলিয়া! এবং সেই সব নিজবৌধ 
যে একসংখ্যক তাহার বিন্বুমাত্রও যুক্তি নাই বলিয়। দ্রষ্টার! পৃথক্ এবং অসংখ্য । তাহাদের ভেদ 
স্থৃতরাং স্বাভাবিক । তথাপি যদি তাহাদের একসংখ্যক বল তবে তোমাকেই দেখাইতে হুইবে যে 
তাহাদের অতেদক গুণ কি? গুণ-গুণিদৃষ্টির অতীত দ্রষ্টাদের গুণ দেখাইতে বাওয়! অতীব অন্তায্যতা, 
স্বভাব দেখাইতেও পার ন! কারণ দ্রষ্টার স্বতাবই প্রত্যকৃত্ব। 

প্রত্যেক বুদ্ধির দ্রষ্টারা যদি এক হইয়! যায় এরূপ দেখাইতে পারিতে তবে বলিতে পারিতে দ্রষ্টার। 
এক। কিন্ত তাহারও সম্ভাবন! নাই কারণ ত্রষ্টার বহুত্ব ও একত্ব উভন্ন মতেই সমস্ত অনাত্মবৌধ 
ছাড়িয়া নিজবোধমাত্রে স্থিতিই মোক্ষ। অতএব কখনও এরূপ বোধ হুইবে না যে জ্ঞাত আমি অন্য 
সব জ্ঞাতা হইয়৷ গেলাম। 

৫। বহু হুইলে তাহার! সসীম হইবে এই স্থল আপত্তি 'সাংখ্যতত্বীলোক ৫-৬ প্রকরণে 
নিরসিত হইয়াছে এবং 'জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহৃত্বমত এইরূপ বাঁক্যেরও প্রকৃত অর্থ 'জন্মমরণ- 
করণানাং প্রতিনিয়মাৎ'-* এই কারিকার ব্যাথ্যায় সরল সাংখ্য যোগে বিস্তৃতভাবে ব্যাথ্যাত 
হইয়াছে । এখানে তাহা সংক্ষেপে বলা হইল। 

'ন্মারিব্যবস্থাতঃ পুরুষবন্ত্রম্* এই সাংখ্য নুত্রের গভীর তাতপধ্য না বুঝিয়া সাধারণ 
লোকে মনে করে যে পুরুষের যখন জন্মাদি হয় না, তথন ইহার দ্বার! কিরপে পুরুষবহুত্ব সিদ্ধ 
হয় | অবশ্ত সাংখ্যাচার্যেরা এই স্থল আপত্তি উত্তমরূপেই জানিতেন। এখানে পুরুষের জন্ম 
বক্তব্য নহে কিন্তু তিনি জন্মের জ্ঞাতা ইহাই বন্তব্য। কারণ পুরুষ জ্ঞাতা ব| দ্র্৷ ইহ 
সাংখ্যনিন্ধান্ত, সুতরাং পুরুষের জন্ম বলিলে “জন্মের জ্ঞাতা” এরূপ হইবে। একই ক্ষণে বহু 
অন্মাদির জ্ঞাত। হইলে সেই জ্ঞাতা বহু হইবেন, সুতরাং এক পুরুষ বলিলে একদা বহু দ্রষটত্বের 
সমষ্টিভূত এক পুরুষ হইবেন এবং তাদৃশ পুরুষ তাহা হইলে যে স্বগতভেদযুক্ত হইবেন তাহা বল৷ 
বাহুল্য। 

জ্ঞাতা আমি' এরপ বুদ্ধির অবিভাজ্য একত্ব ও প্রত্যক্ত্ব ম্বভাব অনুভব করিয়া! তন্মুল প্রকৃত 
চেতন জ্ঞাতার সম্পূর্ণ নিজবোধরপত্ব স্বভাব জান! যায় এবং দেখান হইয়াছে যে যুগপৎ বহু জ্ঞানের 
একই জ্ঞাত থাকা অনন্ুভাব্য, অচিন্ত্য ও অকল্পনীয় বাক্য । প্রকৃতি এক এবং সামান্ত (অগ্রে 
ষ্টব্য )। অতএব বহু আমিত্ব বুদ্ধি যাহ! দেখা যাঁয় তাহার কারণ কি? বছর কারণ বহু হইবে, 
সুতরাং এক বিভীল্য প্রক্কৃতির বহু বিভাগের কারণ বনু পুরুষ বা দ্রষ্টা। হইবেন। 

৬। পরমার্থের ঝ! ব্রিতাপমুক্তির জন্য দর্শন বা ঘুক্তিযুক্ত মনন চাই। তাহার আলোকে সাধন 
করিয়৷ পরমার্থসিদ্ধি (“ন সিদ্ধিঃ সাধনং বিনা” ) হইলে বাঁক্য মন নিবৃত্ত বা নিরদ্ধ হয় সুতরাং তথন 
পরমার্থদৃষ্টি থাকে না। অতএব পরমার্থসিদ্ধিতে একত্ব-বহুত্ব আদি কিছু বুদ্ধি ও তাহার তাহা 
থাকে না, ভাষা দিয়! বলিতে হইলেই' এক ব! অনেক বলিতেই হুইবে, এস্থলে বহু বলাই যে যুক্তিযুক্ত 
তাহাই দেখান হইল। 

অজ্ঞলোকে পরমার্থসিদ্ধির ও পরমার্থদৃষ্টির ভেদ ন| বুঝিয়৷ একে অন্যের বিপধ্যান করত গোল 
করে। পরমার্থসিদ্ধিতে যাঁহ। হইবে পরমার্থ দৃষ্টিতেই তাহা আনিয়৷ ফেলে। চৈন্র খন মোক্ষসাধন 
করিবেন তখন তাহাকে মৈত্রার্দি অন্ত সব অনাস্ম পদার্থ বিশ্বৃত হইয়। কেবল নিজবোধ মাত্রে যাইতে 
হইবে। চৈত্র এক্সপ ধ্যান করিবেন না যে আমি মৈত্রের “আমি” হইগ্না গেলাম। কারণ অন্ত আমিত্ব 
অনুমেয় মাত্র, কিন্তু সাক্ষাৎ জ্ঞেয় নহে সুতরাং তাহা ধ্যের নহে। 'দর্বভূতেষু চাত্মানং সর্ধভূতানি 
চাত্মনি' এন্ূ্প ভাব মোক্ষাবস্থ। নহে কিন্তু সগুগ শ্রশ্বদ্যযুক্ত ভাববিশেষ। কারণ উহ্থাতে উপাধি 
থাকে, সর্ব-নামক অনাত্মবোধও থাকে, কেবল নিজবোধ মাত্র থাকে না। “আমি শরীর ব্যাপিয় 
রহিয়াছি* ইহ। যেমন সাবিগ্ভ উপাধি, “আমি ব্রঙ্গাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছি ইছাও সেইরপ। অসংখ্য 
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ব্যক্তি মনে করিতে পারে “আমি ব্রহ্গাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছি তাহাতে তাহাদের সকলের “আমি যে 
এক হুইয়! যাইবে তাহা অসম্ভব কল্পনা মাত্র। এরূপ উপাধিযুক্ত বহু “আমি” বা ভ্ষ্টই তখন 
থাকিবে। তুমি বদি মনে কর রাম-ামাির ভিতর আমি আছি তবে তাহাদের “আমি, তোমার 
আমি হইবে না। অতএব স্বভাবত ভিন প্রষ্টারা নিত্যই বহু, তাহাদের সংখ্যার একত্ব সর্বথা 
অপ্রমেয়। এক মায়াবাদী ছাড়া সমস্ত দার্শনিকেরা! ইহ স্বীকার করেন এবং এই মত হ্রুতির 
অবিরুদ্ধ মনে করেন। 

৭। প্রকৃতি এক হইলেও ত্র্যঙ্গ। সত্ব, রজ ও তম এই তিন অঙ্গ থাকাতে বহু উপদর্শনে তাহার 
অসংখ্য বিভাগ হইতে পাঁরে। রজ ও তমের দ্বারা সত্তবের অসংখ্য প্রকার অভিভব, সেইরূপ সন্ত্ব ও 
তমের দ্বারা রজর অসংখ্য প্রকার অভিভব, তন্দরপ রজ ও সত্বের দ্বার৷ তমের অসংখ্য প্রকার অভিভব 

হইতে পারে, অতএব প্রকৃতি বিভীজ্য। কিন্তু এই বিভাগের জন্ত অসংখ্য হেতু চাই-_সাম্যাব ₹ 
ব্রিগুণের অহেতুতে বিভাগ হইতে পারে না। সেই হেতুই পুরুব। তাহাতে অধিভীজ্য 
পুরুষ হয় বহু হেতুর সমষ্টি হইবেন, ন| হয় বনু অবিভাজ্য-এক হইবেন। অবিভাজ্য পদার্থ কখনও 
সমষ্টিভূত হইতে পারে না, অতএব পুরুষ বহু। 

প্রধানের একত্ব কিরূপে জান! যায় ?-_- সত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের দ্বারা বাহ্ ও আস্তর 
সমন্ত ভাবপদার্থ নির্মিত, তাই বলিতে হইবে গুত্রযাত্মক এক প্ররুতি এই সমস্তের উপাদান। 

৮। প্রশ্ন হইতে পারে বহু বুদ্ধির উপাদান একজাতীয় হইতে পারে কিন্তু সত্ব, রজ ও তম-রূপ 
পৃথক্ পৃথক্ বহু প্রক্ৃতিসকল সেই বহু বুদ্ধি আদির থে কারণ নহে তাহা কিরূপে জান! যাইবে? 
তদুত্তরে বক্তব্য যে “এক জাতীয় দ্রব্য যদি মিলিত থাঁকে তবে তাহাদের একই বলিতে হইবে, ভিন 
বলিবে কিরূপে? তাহা বলার উদাহরণ নাই। সমস্ত বুদ্ধির উপাদানভূত ত্রৈগুণ্য (যাহাদের 
কথায় পৃথক্ বলিতেছ ) তাহার! যে সব সন্বদ্ধ তাহ! দেখিতে পাঁওয়া যাইতেছে । দেখা যার যে 
সাধারণ ব৷ সর্ববসামান্ গ্রাহ বিষয়ের সহিত সব বুদ্ধি সম্বন্ধ, অতএব বহু দ্রষ্টার দ্বার! সামান্ভাবে গৃহীত 
গ্রাহের সহিত প্রতিপৌরুধিক গ্রহণের বা করণের উপার্দানভূত ব্ৈগুণ্য সম্বন্ই রহিম্াছে, অসম্বন্ধ 
নহে। তাই বলিতে হইবে যে প্রত্যেকের উপাদানভূত ত্রৈগুণ্য এক সর্বসামান্ত ব্রৈগুণ্যেরই ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকাশিত ভাব। যদি অঙ্গ সকল সন্বদ্ধ থাকে তবেই সেই জিনিষকে এক বলা বায়, 
এস্থলেও সেইজন্য প্রকৃতিকে এক বল! হয়। 

গ্রতিপৌরুধিক বুদ্ধি সকল, যাহার! অন্ত হইতে বিবিক্ত, তাহাদের পরম্পরের বিজ্ঞপ্তি অর্থাৎ 
মনৌভাবের আদান-প্রদান হইতে গেলে এমন সাধারণ বিষয় চাঁই যাহা! সব বুদ্ধিরই গ্রাহ স্ৃতরাঁং দব 
বুদ্ধির সহিত মিলিত। গ্রাহ ভ্রব্যই সেই মেলন-হেতু। এইরূপে সমস্ত ত্রৈগুণিক দ্রব্য সম্বন্ধ বলিয়া 
তাঁহাদের কারণভূত ত্রেগুণ্য বা প্রকৃতি এক। 

৯। আরও শঙ্কা হইতে পারে যে প্রত্যেক বুদ্ধি বরাবর আছে ও থাকিবে, অতএব উপাঁদানতত 
ব্ৈগুপ্যসহ তাহার! বরাবরই পৃথক্ হইবে। ইহা! অস্পষ্ট কথা। প্রত্যেক বুদ্ধি একতাবেই বরাবর 
অবস্থিতি করে না; তাহার! প্রতিমূহূর্তে লীন হইতেছে ও উঠিতেছে। জয় পাওয়া অর্থে সমপরিমাঁধ 
ত্রিগুণরূপ অবস্থায় যাওয়া, অতএব প্রত্যেক বুদ্ধি বরাবর অভঙ্গ একইরূপে আছে এইরূপ ধরিয়! 
লওয়! স্যাষ্য নহে সুতরাং এ শঙ্কা নিঃসার। প্রত্যেক বুদ্ধি প্রতিক্ষণে সাম্প্রাপ্ত ত্রিগুণ হইতে ব্যক্ত 
হইতেছে, এরূপতাবে ব! সভঙ্গ প্রবাহরূপে তাহারা বরাবর আছে-ইহাই প্রকৃত কথ! এবং 
ইহাতে এর শঙ্কার অবকাশ থাকে ন|। প্রত্যক্ষ বিষয়ের দৃষ্টান্ত লইয়। বলা যাইতে পারে যে একই 
সমুদ্রে বনু বাযুবেগরূপ তরঙ্গ-উৎপাঁদক হেতুর দ্বারা যেমন বহু তরঙ্গ হয় সেইরূপ বহু পৌরুবেয 
উপদর্শনরূপ হেতুর দ্বার! একই ত্রিগুণ সমুদ্রে বহু বুদ্ধিরূপ তরঙ্গ হয়। অপ্রত্যক্ষ অনুমেয় বিষের 
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৪৩৪ পুরুষের বহুত্ব এবং প্রক্কৃতির একত্ব। 

দৃষ্টান্ত দিলে বলা যায় যে যেমন একস্থান হইতে স্তোঁকে স্তোঁকে ধূম উঠিতেছে দেখিলে অনুমান করিয়া 
বলি বে একই অপ্রত্যক্ষ অগ্সি হইতে এঁ ধম উঠিতেছে সেইরূপ অবাক্তীভূত একই ত্রিগুণ হুইতে 
বহু বুদ্ধিরূপ ব্যক্তি বা ( ভিন্ন ভিন্ন ত্রিগুণ-সমট্টিরূপ ) স্ভোক সকল প্রতি মুহূর্তে উঠিতেছে। 

ব্যক্তভাবসকল উপলব্ধিযোগ্য, উপলব্ধি হইলেই তাহার পৃথক্ ব্যক্তিত্ব উপলব্ধ হয়। উপলব্ধ 
হওয়া ও ব্যক্তিভেদ অবিনাভাবী। যে অব্যক্তীভূত অন্ুপলন্ধ ত্রিগুণ হইতে প্রতিক্ষণে বুদ্ধিরপ 
ব্যক্তিসকল উঠিতেছে তাহার ভিতরে পৃথক কল্পন| করার কোনও হেতু নাই। তাহা তদতিরিক্ত 
পুরুষরূপ হেতুবশেই পৃথক্ ব্যক্তিরূপে উঠে বলিয়া তাহাতে বিভাগযোগ্যতামাত্র অর্থাৎ পৃথক পৃথক্ 
ৃশ্তরূপে উপলব্ধ হওয়ার যোগ্যতামাত্র অনুমান করা যায়, কিন্তু তাহা বিভক্ত হইয়। রহিয়াছে এরূপ 
কল্পনা করা৷ স্যায়সঙ্গত নহে । 

স্মরণ রাখিতে হইবে যে প্রকৃতি বা অব্যক্ত ত্রিগুণ দেশাতীত পদার্থ সুতরাং তাহাতে পৃথক্ 
অবয়ব কল্পন। করিলে তাহা দৈশিক অবয়বরূপে কল্পনীয় নহে। কিঞ্চ তাহা কালাতীত পদার্থ 
অতএব তাহীতে কালিক অবস্নবও কল্পনীঞ নহে। দৈশিক ও কাঁলিক অবয়ব যাহাতে কল্পনীয় নহে এরূপ 
অথচ যাহ। সাধারণ ( বহু দ্রষ্টার ) বিষয়ীভূত হইবার যোগ্য পদার্থ তাহাকে “এক' বলিতে হইবে। 

১০। ইন্দ্রিয়গ্রাহ বা অন্ুতবগ্রাহা বিষয় সকল আমর! সাক্ষাৎ জানিয়া ভাঁষার দ্বারা চিন্তা করি। 
কিন্তু এমন বিষয় আছে যাহার ভাষ! আছে কিন্তু বস্তু অথবা! বধার্থ বিষয় নাই যেমন, দিক্, কাল, 
'অভাব, অনন্তত্ব ইত্যাদি । 'ব্যাঁপিত”, “সংখ্যা” আদি পদের অর্থও বস্ত্র নহে কিন্ত ভাঁষাঁসহায় মনোভাব- 
বিশেষ। এইরূপ শব্দমূল অচিন্ত্য বিষষ ব! শব্দমূলক ব্যবহাধ্য অবস্তবিষয়ক বৈকল্পিক জ্ঞানকে 
'অভিকল্পনা ( ০০০66100 ) বলে। ভাষার দ্বারাই উহা! উত্তম রূপে হয। ব্যবহার্য অতিকল্পন। 
যুক্তিযুক্ত ও হয়, অধুক্তও হয়। যুক্তিসিদ্ধ অচিন্ত্য বস্তবিষয়ক অভিকল্পনাব (80009]1 ০0100010107) 
দ্বার! পুরুষ-প্রক্ৃতি বুঝিতে হয়। শ্রতিও বলেন “হৃদ! মনীষ! মনসাভিক্নগু% | 

পুরুষের ও প্রকৃতির অভিকল্পনা করিতে হইলে এইরূপে করিতে হইবে__-পুরুষ আমিত্বের চেতন 
মলন্বরূপ, তিনি বড় ব| ছোট নহেন, অণু হইতে অণু বা পরিমাণহীন, নিজবোধ যাঁভা নিজত্বের 
সম্পূর্ণতা সুতরাং সম্পূর্ণরূপে অবিভীজ্য, পৃথক্ ব| অসংকীর্ণ ও একম্বরপ। তিনি কোথায় আছেন 
তাহ! কল্পনা করিতে গেলে বাহ জ্ঞেরত্ব আসিয়৷ পড়িবে ও পুরুষের অতিকল্পন! হইবে না। প্রকৃতিও 
পরিমাণবিষয়ে পুরুষের মত অণু হইতে অধু. এবং তাহ! সম্পূর্ণ দৃশ্ঘ। স্থান ( অমুকত্র স্থিতি ) এবং 
মান-হীন হইলেও প্রকৃতি ত্র্ঙ্গ বলিয়া অসংখ্য পরিণামে পরিণত হওয়ার যোগ্য । প্রত্যেক পুরুষের 
উপদর্শন-সাপেক্ষ প্রক্কৃতি-পরিণাম প্রত্যেক পুরুষের কাছে অসংখ্য । প্রকৃতির প্রকাশম্বভাঁবের 
দ্বার দৃষ্ট হইলে “আমি মাত্র'-লক্ষণক মহত হয় এবং তাহা দেশাতীত হইলেও কালাতীত নহে, কারণ 
তাহা অহঙ্কারাদিতে পরিণত হূইতেছে। “আমি' জ্ঞান হইলেই তাহার স্থিতি-গুণের দ্বার! তাহা 
সংস্কার রূপে স্থিত হয়। অসংখ্য সংস্কার থাকাতে আমিত্বের অনার্দিকাঁলিক পরিমাণ জ্ঞান হয় এবং 
গ্রাহোর অভিমানে ক্ষুদ্র ব! বিরাট পরিমাণের “আমি এইরূপ ট্দশিক পরিমাণ জ্ঞান হয়। 
ধাহার। এই দর্শন বুঝিতে চাঁন তাহার! “পুরুষ প্রকৃতি কোথায় আছে+, “স্বদেশ বা অল্পদেশ 
ব্যাপিয়।৷ আছে', অথবা.নাহাঁদের “থানিক” ইত্যাদি চিন্তা! যে সর্ব ত্যাজ্য তাহা ম্মরণ রাখিলে 'তৰে 
বুঝিতে ও ধারণ! করিতে পারিবেন। 

এক দ্রষ্টা 'থাঁনিক' প্রক্কৃতিকে উপদর্শন করিতেছেন, অন্ত এক দ্রষ্টা প্রকৃতির আর এক অংশকে 
উপদর্শন করিতেছেন এরূপ কল্পনা! করিতে গেলে প্ররকুতির যথার্থ ধারণা কর! হুইবে ন! 
দেশকী লাস্তগ্গুত পদার্থেরই কল্পন! কর! হইবে। 

০০ আহত 



খায় প্রকরণমাল|। 
৬। শান্তি-সম্ভব। 

অধ্যাত্মযোগসন্ন্ধীয় পারমাধিক রূপক। 

নিত্য কাল হুইতে সম্রাট পুরুষদেব স্বপুরে অধিরাজমান আছেন। সেই পুরী অনন্ত শ্বশ্ং- 
প্রকাশ বোধ-জ্যোতিতে পরিপুরিত, তত্বিষয়ে এইরূপ শ্রবণ কর! যাঁয়'যে “তথায় সুধ্য-চন্দ্র বা তারকা 
প্রকাশ পায় না ;+--তথাম় বিহ্যুৎও প্রভাহীন, অতএব অগ্রির আর কথ! কি? তথাকার প্রকাশ 
আশ্রয় করিয়। বিশ্ব প্রকাশমান হয়।” * অনাত্মপ্রদেশে বুদ্ধি নামে যে প্রোত্ুঙ্গ অধিত্যকা৷ আছে, 
পুক্নষদেবের পুরী তাহারও উপরিস্থিত । 

বুদ্ধি অধিত্যকার নিয়ে, অহঙ্কার-ক্ষেত্রে অনাদি কাল হইতে চিত্তনগরী স্থাপিত আছে। উহ! 
ছি তীরে স্থিত। কালনদী নিত অনাগতের দিক হইতে অতীতের দিকে প্রবাহিত হইয়া 
যাইতেছে। 

চিত্তনগরে অভিমান-কুল-সম্ভৃতা ইচ্ছা-দেবী অধীশ্বরী। ইচ্ছাঁদেবী চিরনবীনা। যদিও উচ্চ- 
কুলজ “বিচার' নামে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী আছে, কিন্ক প্রকৃতপক্ষে অধুনা! বিচারের কিছুই ক্ষমত৷ 
নাই। কারণ, অবিগ্ঠা-নারী এক নিশাচরী আত্মজ “প্রমাণকে এরূপ মোহন-সাজে সাজাইয়া 
চিত্তনগরে প্রবেশ করাইরা দিয়াছে যে, প্রায় সকলেই তাহার বশীভূত হইয়া গিয়াছে । সে মন্ধিবর 
বিচারকে মোহমরী প্রমোদ-মদিরা পাঁন করাইয় এরূপ মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে যে, বিচার তাহার 
সমস্ত কুকাধ্যেই অধুন! সম্মতি দেন। আর স্বভাবত চঞ্চলা ইচ্ছানেবী প্রমাদের কুমন্ত্রণায় এরূপ 
উচ্ছ্ঙ্খলা হইয়াছেন যে, চিত্তরাজ্যে মহ| বিপ্লবের আশঙ্কা অধুনা! প্রকটিত হইতেছে। প্রমাদের 
মন্্রায় ইচ্ছ। নিয়তই স্বীয় “ইন্ছিয় নামে ছুদ্দান্ত অন্থচরগণের দ্বার বিষয়-প্রজাগণকে বড়ই নিষ্পীড়ন 
করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ধর্্তঃ প্রজাদের নিকট “সখ নামে যে কর প্রাপ্য 1 ইচ্ছার তাহাতে 
আর মন উঠে না, ব্যয়ও কুলায় না । কারণ প্রমাদ তাহার অনেক সুখ-রাজন্ব হরণ করিয়া, শ্ীয় 
লা ক্রোধ ও লোভকে দেয়। তাহারা মাৎসর্্য-শৌস্তিকের নিকট হইতে মদ ক্রয়েই উহা! 

দেয়। 
শেষে এমনি হইয়। উঠিল যে, বিষয়-প্রজারা আর স্ুখ-রাজস্ব যোগাইতে অক্ষম হইল। 

কিন্তু তথাপি ইন্্রির়গণ উতৎপীড়ন করিতে থাকাতে, তাহারা ছঃখ-শর মারিয়া ইন্্রিয়দিগকে জর্জরিত 
করিতে লাগিল। ইচ্ছা-রাজ্জীকে “প্রবৃত্তি-রাক্ষসী” নামে গালি দিতে লাঁগিল। বস্ততই ইচ্ছা 
প্রমাদ রাক্ষসের সাহচধ্যে রাক্ষসীর মত হইয়া গিয়াছিলেন। কিছুতেই আর তাহার ক্ষুধার শাস্তি 
হয় না। এতদিন হয়ত ইচ্ছাদেৰী প্রমাদ-রাক্ষলকে আত্মসমর্পণ করিতেন, কিন্তু কেবল স্বীয় উচ্চ 
পৌরুষেয় কুলের অভিমানের অনুরোধে তাহা পারেন নাই। 

যাহা হউক,_ পরিশেষে এরূপ সময় আদিল যে, ইন্ত্রির-অনুচরগণ আঁর ইচ্ছাঁদেবীর কথ! শুনে 
না। তাহারা অশক্ত হইয়া, আর বিষয়দের মধ্যে স্থুখ-আহরণে যাইতে চাহে না। সুতরাং ইচ্ছাকে 

* ন তত্রনু্যো ভাতি ন চন্্রতারকম্, নেম! বিছ্যাতো৷ তাস্তি কুতোহ্য়ম্ অগ্গিঃ। তমেব 
পাস্তদন্তভাতি সর্বম্ তন্ত তাস! সর্বমিদং বিভাতি ॥ শ্রুতি। 1 ধর্দাৎ সুখস।। 



৪৩৬ শাস্তি-সম্ভব। 

প্রতিকারে অসমর্থা ও মনগ্যুতে ব্রিশ্মান। হইয়া কালযাপন করিতে হইল। তিনি সদাই “অনীশ” 
নামে অন্ধকার-গৃহে শোকে মুহামানা হইয়। থাকিতেন।* বাহা-বিষয়গণ বাহা ছুঃখ ও আন্তরব্ষিয়গণ 
আধ্যাত্মিক ছুঃখরূপ শর নির্নত চিত্তনগরে বর্ষণ করিতে লাগিল। 

এদিকে প্রমাদেরও বি্ষয়-সুখরূপ ধনাগম বন্ধ হওয়ায়, প্রতিপত্তি কমিয়া গেল। সে অনেক 
চেষ্টায় কামের ও লোভের দ্বারা যুদ্ধ, এবং ক্রোধের দ্বারা উগ্র মদিরা প্রেরণ পুর্ববক, অশক্ত ইন্দ্রিয় 
গণকে মত্ত করিয়া বিষয়-মধ্যে' প্রেরণ করিল; কিন্তু শক্তিহীন প্রমত্ত যোদ্ধারা প্রবল শত্রর সহিত 
কতক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারে? ইন্দরিয়গণ ছুঃখশরে জর্জরীভূত হইয়৷ আর্তনাদ করিতে করিতে ফিরিয়া 
আসিল। 

সেই আর্ততনাদে বিচারের মোহভঙ্গ হইল। বিশেষতঃ প্রমাদও আর অধুন! স্ুখাভাবে বিচার- 
মন্ত্রীকে প্রমোঁদ-মদিরা যোগাইতে পারে না। বিচার প্রবু্ধ হুইয়৷ ইচ্ছাদেবীকে প্রমাদের সম্বন্ধে 
যথার্থ কথ! বলিলেন। তাহাতে ইচ্ছ! ক্ষুব্ধ! হইয়া প্রমাদকে অতিশয় ভতসন! করিলেন, বলিলেন 
-_-৭রে দুর্বৃত্ত রাক্ষস ! তোর জন্ই আমার এই দুর্দশা; তুই আমার রাজ্য হুইতে দূর হ”। 
এইরূপে চারিদিক্ হইতে ক্রিষ্ট হওয়াতে, প্রমাদের রাক্ষসরূপ বাহির হুইয়৷ পড়িল। মায়া-নিপুণ। 
অবিদ্যা-নিশাচরী-_যথা-বস্তকে অযথা করা যাহার প্রধান ব্যবসায় _সেও আর প্রমাদের রাক্ষসরূপ 
ঢাকিতে সম্যক্ সক্ষম হইল ন| | প্রমাদের রাক্ষসরূপ দেখিয়া, ইচ্ছাদেবী আরও বিরক্ত হইলেন। 

প্রমাদের অভ্যুথান দেখিয়া, বিচারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। “তত্ব-বিচার”, স্বীয় ভার্ধ্য। প্রজ্ঞা, পুত্র বিবেক 
ও অস্ুচর শ্রদ্ধা, স্থৃতি, বৈরাগ্য প্রভৃতির সহ অতি সংগৌপনে বাঁস করিতেছিলেন। চিত্ত-রাজ্যের 
ছুর্দশা উপস্থিত হইলে, তত্ব-বিচার আসিয়া স্বীয় অনুজ বিচার-মন্ত্রীকে অনেক তত্বকথ! শুনাইলেন। 
পরে প্রস্তাব করিলেন যে, “ইচ্ছাদেবী চঞ্চল! হইলেও ্বভাঁবতঃ ভুঃশীল| নহেন। সম্মার্গে চালাইলে 
তিনি সহজেই যাইতে পারেন, আমার পুত্র বিবেক অতি স্থির-বুদ্ধি ; তাহার সহিত যদি ইচ্ছাদেবীকে 
পরিণীতা করিতে পার, তবেই চিত্ত-রাজ্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবে । বিশেষতঃ আমি আমাদের হিতৈষী 
পুরোহিত অভ্যাসের নিকট হুইতে জানিয়াছি যে, আমাদের কুলে 'শীস্তি' নারী কন্ঠ। উদ্ভৃতা হইবে। 
তাহারই রাঁজ্যকালে অবিদা! নিশাচরী সবান্ধবে নিহত হইবে । অতএব তুমি ইচ্ছাদেবীকে সম্মতা 
কর।” বিচার অনীশাগৃহে শে(ককাতরা ইচ্ছার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, বহু প্রকারে প্রবোধ দিয় 
প্রস্তাবে সম্মতা করাইলেন। এই সংবাদে চিত্ত-রাঁজ্যের বিপ্লব অনেক পরিমাণে শান্ত হুইল । 
ভবে মধ্যে মধ্যে প্রমাদের অনুচরের৷ অলক্ষিতে আসিয়। উপদ্রব করিত। আর, বিবেকদেব 
ইচ্ছাদেবীর আচরণের জন্ত, যে সব নিম নুস্থির করিয়। দিয়াছিলেন, ইচ্ছা তাহার আচরণ ন। করাতে 
মধ্যে মধ্যে মহ! গোল উপস্থিত হইত। প্রমাদ ছদ্মবেশে আসিয়! বিবেকের কুল ও পরশ্বধ্য সম্বন্ধে 
নান! নিন্দা করিয়া, বিবাই সম্বন্ধ ভাঙ্গাইয়৷ দিবার চেষ্টা করিত। কখনও বলিত যে-_-“বিবেক 
শৃন্ত' কুলে উৎপন্ন, তোমাকে অভাব দেশে লইয়া কষ্ট দিবে।” কখনও বলিত, “তুমি স্বাধীনতা 
হারাইয়া কিরূপে জড়বৎ থাকিবে ?” 

ইহাতে বিচার ইচ্ছাদবীকে প্রবৌধ দিয় সুস্থির করিষ্বা, যোগ-ছুর্গে লইয়া রাখিলেন। তথায় 
প্রমাদের সহজে প্রবেশ করিবার সামর্থ্য ছিল না। কারণ, তথায় প্রতিহারিরূপে স্বৃতি সদাই 
জাগরিতা ব। সাবধান থাকিয়। ইচ্ছাদেবীকে রক্ষ! করিত। পাছে নিশাচরী অবিদ্যা সামুচয়ে 
আদিয়৷ যোগ-ূর্গ আক্রমণ করে, তজ্জন্য বীর্য ও বৈরাগ্য সশস্ত্রভাবে প্রহরীর কার্য 
করিতে লাগিলেন। বীধ্য জ্ঞানাসিহন্ডে প্রমাদকে তাড়! করিতেন ; আর বৈরাগ্য, “সংস্কার নামে 

** অনীশয়৷ শোচতি মুহামানঃ। শ্রুতি। 
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ধে আবর্জনালোট্্র ছিল, তাহা শত্রর অভিমুখে ত্যাগ করিতে লাগিলেন। প্রাণায়াম তথ৷ হইতে 
হঙ্কার করিয়া, প্রমীদকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন। রাজপুরুষ ইন্জিয়গণের নেতৃত্ব প্রত্যাহারের 
ও ০ তাহারা পূর্ববকার অবাধ্যতা ত্যাগ করিয়া, প্রত্যাহারের সম্যক বঙগীভূত 

1% 

শরদ্ধ/! জননীর স্ঠায় কল্যাণী হইয়া, যোগ-ছুর্গের সকলকে আহারদানে সঙ্ীবিত রাখিলেন। 
সমুদ্রমস্থনকাঁলে মোহিনী যেরূপ দিবৌকসগণকে সুধাদানে সুতৃপ্ত করিয়াছিলেন, শ্রদ্ধাও সেইযপ 
সত্যামৃত দিয়া সকলকে সুতৃপ্ড করিতে লাগিলেন । 1 

্বাধ্যায় প্রণব-তেরী বাজাইয়। সকলকে সজাগ করিয়া দিতে থাকিতেন। অতএব যোগ-দূর্স্থ 
সুশীল। ইচ্ছাদেবী বিষয়-প্রজাদের আর অপ্রিয়া রহিলেন না ; তাহার রাজ্জীর ধর্মতঃ প্রাপ্য সংযমন্থ 
নামক কর প্রদান করিত্তে, এবং ভক্তিসহকারে তাহাকে “নিবৃত্তি দেবী” নাম দিয়া পুজা করিতে 
লাগিল। আমরাও অতঃপর এ নামেই তাঁহাকে অভিহিত করিব। 

ইহাতেও প্রমাদ-নিশীচর ক্ষান্ত ছিল না। সে ইচ্ছাঁদেবীকে যোগ-ছূর্গ হইতে বাহিরে আনিবার 
চেষ্ট৷ করিতে লাগিল। সে সাধুবেশে ইচ্ছাদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! “ম্ময়” + নামে মোহকর 
বাম্পের দারা তাহাকে মুগ্ধ করিয়া বলিল “দেবি, আপনি ধন্তভাগ্য। ! যেহেতু আপনি অচিরাৎ 
বিবেকদেবের সহিত পরিণীতা হইবেন। আপনার এই যোগছুর্গের মত সুরক্ষিত দুর্গ বিশ্বে আর 
কোথায়? এখানকার ধিনি অধীশ্বরী, তিনি সর্ববীপেক্ষা। শক্তিমতী ; আর আপনার শ্বশুর তত্ব-ব্চার 
অপেক্ষা জ্ঞানী আর কে আছে? $ অন্ঠান্ত চিত্তনগরের অধীশ্বরী আপনার যে সব মিত্র-রাণী 
আছেন, তাহাদের নিকট আপনার এই মহিম। প্রচার হওয়! উচিত। তাহাতে আপনার কিছু লাভ 
ন! হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের মহান্ উপকার হইবে ; অতএব আপনি যদি তীহাদের দেখা দিয়া, 
সব বুঝাইয়া, তাহাদের শ্রেয়োমার্গ প্রদর্শন করেন, তাহ! হইলে বড়ই উত্তম হয় 1” 

ছন্সবেশী প্রমাদের কুমন্ত্রণায় ইচ্ছাদেবী ম্ময়ে স্ফীত হইয়া, যোগদুর্খ হইতে বহির্গত হইতে উদ্তা 
হইলেন। কাহারও কথ! শুনিলেন না। শেষে তত্র-বিচার আসিয়া এইরূপে প্রবোধ দিলেন__ 
“বৎসে নিবৃত্তি দেবি! কেন তুমি যোগছূর্গ ত্যাগ করিয়া! বাহিরে যাইতেছ? এখনও তুমি বিবেকের 
সহিত পরিণীত৷ হও নাই। এখন যদি তুমি বাহিরে যাও, তবে পুনশ্চ প্রমাদ-নিশাচরের কবলে 
পতিতা হইবে। সে-ই সাঁধুবেশে আসিয়া তোমাঁকে এই কুমন্ত্রণী দিয়াছে। দেখ, ত্ী কালনদীতে 
যে মৃত্যুনামে ক্ষুদ্র ও প্রলয় নামে বৃহৎ বন্ঠা আসে, চিত্তনগর তাহাতে মধ্যে মধ্যে নিমগ্ন হওয়াতে 
এবং প্রমাদের সাহচধ্যে তুমি কতই দুঃখ পাইয়াছ। এখন যদি বাহিরে “প্রচার' করিতে যাওঃ 
তাহ হইলে কেবল “সম্প্রদায় নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রণক্ষেত্র শ্জন করিরা আসিবে। আর বিবেকের 
সহিত পরিণীতা৷ হইয়া কৃতকৃত্যত লাত করিয়া, যদি নির্াণ-চিতত-নির্ষিত উত্তজ প্রজ্ঞামঞ্চে আরোহণ- 
পূ্ববক পরমার্থ-গীতি প্রচার কর, তবেই বথার্থ ভক্তির সহিত শ্রত ও স্তত হইবে ।” 

ইহাতে ইচ্ছাদেবীর টৈতন্োদর হইল। তিনি আর বাহির হইলেন না। পরে বিবাহের 
দিন উপস্থিত হইল। সেই দিনের নীম “সাধন, তাহা! অতি কষ্ট্যাপ্য গ্রীষ্মের দিন। বিবাহের 
দিনে উপৌধিত থাকিতে হয়; কিন্তু চঞ্চল। ইচ্ছ। তত বড় দীর্ঘ দিন উপবাস করিতে বড়ই গোল 

* ততঃ পরমা বন্যতেক্জিয়াণাম্। যোগহুত্র। 
শ্রৎ সত্যং তশ্মিন্ ধীয়তে ইতি শ্রন্ধ! ৷ যাস্ক নিরুক্ত। 
স্ান্থযুপনিমন্ত্রণে সঙশ্ময়াকরণং পুনরনিষ্টগ্রসঙ্গাৎ ( যোগসুত্ত )। 

8 নাঁন্তি সাংখ্যসমং জানং নান্তি যৌগনমং বলং। 
সাকা 
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উঠাইতে লাগিলেন। তাঁহীতে পুরোহিত অভ্যাস--কিছু জ্ঞান-গঙ্গার জল, ভক্তি-ছুপ্ধ ও সস্তৌধ- 
ফল ( সস্তোষাদনূত্তম-সুখলাভঃ ) তাঁহাকে খাইতে দিলেন। নিবৃত্তি দেবী তাহাতেই গতক্ুম৷ ও 
ও শ্ষুর্তিমতী হইয়া'রহিলেন। 

পরে সাধন-দিবদের অবসানে যখন “জ্ঞান-দীন্তি” * নামক চন্িকায উৎফুল্ল! শাস্তিমনী ত্রিযাম। 
আদিল, তখন বিবেকদেব “তীব্র সংবেগ” নামে ঘোটকে আরোহণ করিয়া! উপস্থিত হইলেন। 
“অনাহত” শঙ্ঘধ্বনি করিলেন ও পরে নাঁদরূপে গম্ভীর তালে বাস্ভ বাজাইতে লাগিলেন। পুরোহিত 
অভ্যাস তখন বিবেকদেবের সহিত ইচ্ছাদেবীর মিলন ঘটাইয়া দলেনি। 

ইহার পর, ইচ্ছ। বা নিবৃত্তি দেবী স্থ্িরবুদ্ধি হুক্্দর্শী বিবেকের সমাক্ অনুবর্তিনী হইয়া চলিতে 
লাগিলেন ও স্বীয় চাঞ্চল্য ক্রমশঃ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন বিবেক যাহা স্থির করিতেন, 
ইচ্ছা তাহাই সম্পাদন করিতেন। ক্রমে তাহাদের শাস্তিনায়ী কন্যা! জন্মিল। তাহার ুমধুর 
মুখচ্ছবি দেখিয়৷ নিবৃত্তির সমস্ত ছুঃখ ঘুটিয়া গেল। নিত্য ও পরম সুখের যাহা উৎস তাহা 
নিবৃত্তি দেবী ক্রোড়ন্থ শাস্তির মুখেই দেখিতে লাঁগিলেন। পূর্বে তাহার সুখ পরাধীন ছিল, কিন্ত 
এখন করতলগত হুইল। নিবুতিদেবী যখন শাস্তির মুখ দেখেন, তখনই একেবারে আত্মহারা 
ও কৃতক্ত্য| হইয়! যান, এবং তাহার জীবনত্্ী যেন বিশ্লথ হইয়া ঘায়। 

শাস্তির উত্তবে অবিষ্ঠাকুল একেবারে ঘ্রিয়মাণ হইয়| গেল, এবং শেষচেষ্টাস্বরূপ “লয়, “অনবস্থিতন্ব' 
প্রস্তুতি প্রধান প্রধান অন্তরায়কে শৈশবেই শাস্তির প্রাণনাশের চেষ্টায় পাঠাইতে লাগিল। তত্ব 
বিচার উহা! জ্ঞাত হইয়া, নিবৃত্তিদহ শাস্তিকে লইয়া, নিরোধ-ছুর্গে যাইতে বিবেককে বলিলেন, 
এবং অবিষ্ভা নিশীচরীকে সম্যক দমনের উপায়ও বলিয়া দিলেন। নিরোধ-ছূর্গ যোগছুর্গেরই 
কেন্্রভূত। উহা! বুদ্ধি অধিত্যকার অগ্রতাগে 1 স্থিত। সম্প্রজ্ঞাত-সোপান দিয় মধুমতী, প্রজ্ঞা 
জ্যোতি প্রত্ৃতি চত্বর পার হইম্া, তথায় উঠিতে হয়। নিরোধ ছর্গের চতুর্দিকে বিশোকা-জ্যোতিন্ততী 
নামে বিস্তৃত মাঠ আছে। তাহা পাঁর হইয়া অবিষ্তাকুলের পক্ষে ছুর্গ আক্রমণ করা 
সুসাধ্য নহে.। . : 

অতঃপর নিবৃত্তি প্রাণ-গ্রতিম! তনয় শাস্তিকে লইরা, নিরোধদুর্গে গ্রচ্ছন্নতীবে রহিলেন। স্থীর 
স্বামীর হস্তে পরবৈরাগ্য নামে বরঙ্গান্ত্র তুলিয়া! দিয়া! বলিলেন-__“এতদ্বারা সেই শ্াস্তিবিদ্বেষী নিশাঁচরী 
অবিগ্যাকে সবান্ধবে হনন করুন।” অবিষ্ঠা-নিশাঁচরী আলোক মোটেই সহ করিতে পারে না; 
তজ্জন্য বিবেকদেব “বিবেক-খ্যাতি” নামে এক অপূর্ব দীপ নিন্ম করিলেন। উহা পুরু-পুরীর 
বিমল জ্যোতি প্রতিফলিত করিয়া, অব্যাহত আলোকে সমন্তই আলোকিত করিতে সমর্থ। 
বিবেকদেব সেই খ্যাতি-আলোক-সহকারে পরবৈরাগ্য-বন্ধাস্ত্র অবিষ্ভা-নিশাচরীর দিকে নিক্ষেপ 
রি সে সানুচরে “অব্যক্ত-কুহরে' লুকাইয়া গেল, আর তাহার বাহিরে আসিবার সাম্্ধ্য 

না। 
অতঃপর শীস্তি' প্রবদ্ধিতা (নিরন্তর! ) হইলেন। তখন তাহাকেই রাজ্যের একাধিপত্য 

দিয়া, বিবেক ও নিবুত্তি চির বিশ্রাম লইবাঁর মানস করিলেন। তীহারা মনে করিলেন যে, 
আমর! স্বীয় শরীরের দ্বার! অব্যক্ত-কুহরের মুখ চিররুত্ধ করিয়া উপরত হইব। কিন্ত নিবৃত্তির যে 
মি্র-রাণীদের নিকট স্বীয় প্রাণ প্রতিম৷ তনয়ার মহামহিম! প্রচারের বাঁসনা ছিল, তাহা! একবার 
জাগরুক হওয়াতে, তিনি বিবেকের অনুমতি লইয়া, একবার বিশ্বে শীস্তি-গীতি” গাছিতে মনম্থ 

* যোগাঙ্গানু্ঠানাদশুষিক্ষয়ে জ্ঞানদীন্তিরাবিব্কখ্যাতেঃ ৷ যোগস্থতর। 
1 দৃশ্ততে স্বগ্রযয়। বুধযা সুঙ্গয়! সুল্ষদশিতিঃ। ক্রুতি। 
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করিলেন। তখন বিবেক একবার খ্যাতি দীপকে ঈষৎ ঢাকিলেন; কারণ সেই উজ্জল আলোকে 
তাহাদিগকে জগতের কেহই দেখিতে সক্ষম নহেন। খ্যাতি-আলোক ঈষৎ আবৃত হইলে, অবিস্ত 
অমনি অব্যক্ত কুহর হইতে অস্মিতা-মৃত্তিকায় * আবৃত হ্ইয়া উ্থিত হইল। তৎক্ষণাৎ নিবৃত্তি 
দেবী তদুপরি নির্মাণ-চিত্তন্ধপ গৃহ নির্মাণ করিনা! তন্মধ্যে প্রজ্ঞানামে মহামঞ্চ স্থাপন করিয়া, তাহার 
উপর হইতে “উপনিষদ” নামে শীস্তিগীতি গাহিলেন ; জগৎ মুগ্ধ হইয়া শুনিল। সেই গীতাবসানে 
নিবৃত্তি দেবী সম্যক ক্লৃতকৃত্য! হুইননা, শৃশ্বত-উপরামের কামনার সেই মঞ্চমধ্যস্থ অবিগ্ভার মন্তকে 
পরবৈরাগ্য নামক ব্রঙ্ধান্ত্ মারিলেন। তাহাতে অবিষ্য৷ পুনশ্চ সদাঁকাঁলের জঙ্ত অব্যক্রকৃহরে বিপীন 
হইল। নিবৃত্তি দেবী ও বিবেকদেব সেই কুহরের মুখ নিজেদের শরীরের দ্বারা রুদ্ধ করিয়া, চির 
উপরাম লাভ করিলেন। 

শাস্তি দেবী অনাত্মদেশের 'প্রান্ত-ভূমিতে + অধিরাজমান|। থাকিয়া, পুরুষদেবকে "শাশ্বত- 
শান্তিসুখ' উপচৌকন দিলেন । তখন ছুঃখের উপচার একান্তত ও অত্যন্তত নিবৰসিত হইয়া! শাঙ্ত 
পরমেষ্ শাস্তিস্খই পুরুষের দ্বার! উপদৃষ্ট হয়! চিত্তরাজ্য প্রশীস্ত হইল। 

ও শাস্তিঃ শান্তি; শাস্তি; | 

পপ, পপ 

* নির্মাণ-চিত্তান্তশ্মিতামাত্রাংৎ। যোগনুত্র। 
1 তৃন্ত সধা প্রীস্তডূমিং প্রজ্ঞ। | যোগন্ত্র 
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৭। সাংখ্যের ঈশ্বর। 

সনাতন আর্য ধর্মের মতে জীব অস্থষ্ট এবং অনাদি কাল হুইতে বিদ্বমান, সুতরাং আমাদের 
আত্মভাবকে কেহ স্ষ্টি করেন নাই। আন্তর ও বাহ জগতের উপাঁান যে প্রকৃতি, তাহাও 
অস্থষ্ট, অনাদি-বর্তমান পদ্দার্থ। আত্রক্গস্তম্ব পর্য্যন্ত যাহ! দেখ! শুনা যাঁয় তাহা সবই ত্রষ্টা পুরুষ ও 
ৃশ্ত প্ররুতির দ্বারা নির্মিত। 

ঈশ্বর আছেন ইহা! আমরা শুনিয়। ও অনুমান করিয়া জানি। অনুমান সম্যক না করিতে 
পারিলে অর্থাৎ সদোষ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চয় করিলে তাহাকে “বিশ্বাস” করা বল৷ 
যায়। ঈশ্বর কেন আছেন জিজ্ঞাসা করিলে সব লোকই ২1৪ টা যুক্তি দিবে ও পরে নিরুত্তর হইলেও 
তাহা “বিশ্বাস করি” বলিবে। শুনিয়া ও অনুমান করিয়া কোন বিষয় নিশ্চয় করিলে সে বিষয়টা 
অপ্রত্যক্ষ বলি, তাহা মনে কল্পন। করিয়াই ধারণ| করিতে হয়। কল্পন! করিতে হইলে পূর্ববজ্ঞাত 
বিষয় লইয্বাই করিতে হয়। অতএব ঈশ্বর কল্পন! করিলে পূর্ববজ্ঞাত বিষয় লইন্াই আমরা কল্পন। 
করি। কর্তা বলিলে হাত পা আদির বা মন ইচ্ছ! আদির দ্বারা ধিনি করেন এরূপ কল্পনা ব্যতীত 
গত্যন্তর নাই। অতএব ঈশ্বর কল্পনা করিলে তাহার হাত পা কল্পন৷ ন! করিলেও মন বুদ্ধি 
আদি কল্পন| করিতে হইবেই হইবে । লোকে 'অনির্বচনীর' “অচিন্তনীর” প্রভৃতি নান! কথা বলিলেও 
বন্তত মন বুদ্ধি দিয়াই ঈশ্বর সম্বন্ধে কল্পন। করিয়৷ থাকে। “ধিনি সর্বজ্ঞ” “ইচ্ছামাত্রে ধিনি সব করিতে 
পারেন” ইত্যাদি কথাই (যাঁহা সর্ববাদীর! বলিয়া! থাকেন ) উহার প্রমাঁণ। মন, বুদ্ধি আদি কি 
তাহা দার্শনিক বিশ্লেষ করি! বহুস্থলে দেখান হইয়াছে__উহবার দ্রষ্টার ও দৃশ্তের বা জ্ঞাতার ও 
জ্ঞেয়ের ব পুরুষ-প্রক্কৃতির দ্বার! নির্মিত। অতএব ঈশ্বর কল্পন! করিলে (তাহ শুনিয়াই কর, 
বা বিশ্বাস করিয়াই কর, বা অনুমান করিয়াই কর ) তাঁহ। এ ছুই মূল তত্ব দিয়া কল্পন! করা ছাড়া 
আর গত্যন্তর নাই। 

উক্ত পুরুষ বা আত্মাই পরা গতি, ইহা বেদাদি শাস্ত্রের পিদ্ধান্ত। এই সব বিষয়ে সাংখ্যদর্শনের 
সহিত 'উপনিষদ সিদ্ধান্ত অবিকল এক | মুল উপাদান প্রকৃতি যে নিত্য,_তাহা সিদ্ধ হুইলেও 
এই ব্রহ্গা্ড রচনার জন্য কোন মহাপুরুষের সন্করর আঁবন্তক, ইহাও সাংখ্যাদি সর্বশান্ত্ের সিদ্ধান্ত । 
সেই মহাপুরুষের বৈদিক নাম হিরণাগর্ভ। তিনি সর্ববাধীশ ও সর্ব্ত হইয়া প্রকাশ হইয়াছিলেন, ইহা 
খথেদে দৃষ্ট হয়, যথা, “হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে বিশ্বস্ত জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দাঁধার পৃথিবীং 
গামুতেমাং কম্মৈ দেবায় হবিষ! বিধেম॥” উপনিষদও বলেন “রঙ্গ! দেবানাং প্রথমঃ স্বভূব বিশ্ব 
কর্তা ভুবনন্ত গোণ্ডা”, “তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্ব” (মুণ্ডক), “দন (আত্ম!) ঈক্ষত লোকান্ হু 
স্জা” ( তৈতিরীয় ইত্যাদি । এই হিরখ্যগর্ভ ব| ব্রহ্ম! বা অক্ষর ব্র্গই বেদ, পুরাণাদির 
মতে বিশ্বের শ্ষ্টা (অর্টা অর্থে ০6৪0০ নহে রচয়িতা) ও অধীশ্বর। পুরাণও বলেন “শক্তয়ো 
যন্ত দেরস্ত ব্রহ্মবিষুশিবাত্কাঁঠ”। পসর্গন্থিত্যন্তকারিণীং ত্রহ্মবিঞুশিবাত্বকাং। স সংজ্াং 
যাতি তগবান্ এক এব পরেশ্বরঃ৮। সাংখ্যেরও অবিকল ওঁ মত। দস হি সর্ববিৎ সর্ধবকর্া” 
'দিদৃশেশর-সিদ্ধিঃ সিদ্ধা”_-এই সাখ্যনত্র্বয়ে উহাই উক্ত হইয়াছে (ইহাদের অর্থ পরে ভ্রষটব্য)। 
পরস্ধ শুতিতে হিরণ্যগর্ভসম্দ্ধে “বিশ্বস্ত জাতি; পতিরেক আমীৎ* এইরূপ উক্তি থাকাতে সাংখা 
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সগুণ ত্রঙ্গকে জন্ত-সশ্বর বলেন। তিনি পূর্ববসর্গে সার্ধজ্ঞযাদি সিদ্ধিযুক্ত ছিলেন, সেই এশ 
সংস্কারে এ সর্গে সর্ববাধীশ হইয়! প্রকাশিত হইয়াছেন এবং তাহারই ভূতাদি নামক অভিমানে 
এই ভৌতিক জগৎ প্রতিষ্ঠিত; ইহাও পুরাণ সাংখ্য আদি সর্বশান্ের মত। ঈশ্বর কেন জগৎ 
সি করিয়াছেন এই প্রশ্নের ইহাই একমাত্র যুক্তিযুক্ত উত্তর। ইহা পরে আরও বিশদ করিয়া 
দেখান হইয়াছে । হিরণ্যগর্ড, ব্রঙ্গা, অক্ষর আত্ম, তরঙ্গ প্রসৃতি নামে তিনি বেদে কথিত 
হইয়াছেন, ঈশ্বর শব্ধ প্রাচীন বেদসংহিতায় ও দশ খানি উপনিষদে সাধারণ অর্থে পাওয়া যাঁর না; 
কেবল অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন শ্বেতাস্বতরে দেখা যায়। সুতরাং প্রাচীন সাংখ্যশান্ত্রে পুরুষকে বা 
আত্মাকে “পরম! গতি” বলা হইয়াছে এবং হিরপ্যগর্ভ যে ব্রহ্মাণ্ডের রচয়িত। এরূপ সিদ্ধান্ত 
আছে। হিরণ্যগর্ভ সণ ব1 সত্বগুণপ্রধান-উপাধিযুক্ত পুরুষবিশেষ ; তিনি মুক্ত পুরুষ নছেন, 
কিন্ধু কল্পাস্তে বিবেকজ্ঞান আশ্রপ্ন করিয়! মুক্ত হন (“ত্রহ্ষণা সহ তে সর্বেবে সম্প্রাপ্তে প্রতিস্খরে। 
পরন্তান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশস্তি পরং পদম্॥৮), এই সিদ্ধান্তও সাংখ্যাদি আর্যশান্্সমুহের সম্মত। 
তিনি মুক্ত পুরুষ না৷ হইলেও তাহার মাহাত্ম্য সাধারণ মানব কল্পনা করিতে পারে না। শষ্টা 
ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষ যতদুর যুক্ত কল্পনা! করিতে পারে তাহ! সমন্ডও এ অক্ষর ব্রহ্ষের মাহাত্মোর সম্যক্ 
বোধক হয় না। 

সগখণ ঈশ্বর ব্যতীত সাংখ্যযোগে নিগুণ বা অনাদিমুক্ত জগঘ্যাপারবর্জ ঈশ্বর সম্মত 
আছেন। নিুণ শব্ধ দুই অর্থে প্রযুক্ত হয়, (১) তিনগুণের (সখ, ছুঃখ ও মোহের) 
অবশীভূত। প্রত্যেক মুক্তপুরুষই এই হেতু নিগুণ। আর (২) যাহাতে গুগত্রয় নাই, এবপ 
স্বচৈতন্তও নিুণ | 

উল্লিখিত মত সাংখ্যাদি সমস্ত আর্যশান্ত্রের প্রকৃত মত। প্রাচীন কালে ঈশ্বরবাদ ও 
নিরীশ্বরবাদ ছিল ন|। * তখন ত্রহ্মশব্দের ঘারাই এই জগতের মুল কারণ অভিহিত 
হইত । ভঙ্জন্ত তখনকার বাদীর ব্রহ্মবাদী নামে কথিত হইতেন, সাংখ্যদের নাম ছিল শীাস্ত- 
্রঙ্মবাদী, কারণ তাহারা শান্ত আত্ম! বা শান্তোপাধিক আত্মা বা নিগুণ ব্রহ্গকে পরা 
গতি বলিতেন। নিগুণ চিন্রপ আত্মাই শাশ্বত ব্রহ্ম, যোগভামষ্যে যথ। “গুহ যন্তাং নিহিতং 
ব্রহ্ম শাশ্বতং, বুদ্ধিবৃত্তিমবিশিষ্টাং কবয়ো বেদয়স্তে ৮ কিন্ত পরবর্তী কালে অষ্টা৷ ঈশ্বর ও যুক্ত- 
ঈশ্বর এবং চিদ্রপ আত্মা এই সকল পদার্থকে এক অভিন্ন করিয়।৷ অনেক বাদী নান৷ গোলযোগ 
উত্থাপিত করিয়াছেন। 

শঙ্থরাচাধ্য উপনিষদ্-ভাষ্যে চারি প্রকার ব্রন্গ স্বীকার করিয়াছেন, যথা (১) নিকপাঁধিক 
পুরুষ, (২) নিত্যসন্বোপাধিক ঈশ্বর, (৩) অক্ষর ব্রহ্ম (কারণরূপ ) ও (৪) ব্রহ্ধাগুশরীর বিরাট 
ব্রহ্মা । কিন্তু তন্মতে ইহার! সব এক কিনা, ইহাদের সন্বন্ধই বা কি, তাহা! স্পষ্ট করিয়। উক্ত 

* অনেক অর্দশিক্ষিত লৌক মনে করে যে “নিরীম্বর” মানে “নাস্তিক”। ইহা সম্পূর্ণ 
্রান্তি। শান্বকারের৷ নাস্তিক শব্দ দুই অর্থে ব্যবহার করেন, (১) “নান্তি পরলোকঃ* যাহাদের 
মত তাহারা, যেমন চার্বাকরা ; (২) বেদের প্রামাণ্য যাহারা স্বীকার করে না। এতদর্থে 
জৈন, খৃষ্টান আদি ঈশ্বরবাদীরাও নাস্তিক । যাহাতে ঈশ্বর পদার্থ নাই তাহ! নিরীশ্বর। 
নি$ণ বঙ্গ বা পুরুষ-গ্রতিপাদক শীস্ত, কর্মনীমাংস। যাহাতে বাধু অগ্নি ওুর্ধ্য এই তিন 
দেবতার স্তুতি মাত্রের প্রয়োজন আছে, তাহারাও নিরীম্বর। সাংখ্যাদি ছয় দর্শনকে আস্তিক 
দর্শন এবং জৈনাদিরা পরলোক-দেবতাঁদি স্বীকার করিলেও তাঁহাদের দর্শনকেও এইজন্য নাস্তিক 
দর্শন বল। হর । 

€৬ 
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হয় নাই। তবে অধৈতবাধ নাম অনুসারে ইহাদের এক বলিতে হুইবে। ঈদৃশ মত অর্থাৎ 
একজন মুক্ত ( এবং বন্ধও বটেন) পুরুষ নিত্যকাল হইতে এই ছুঃখবুল সংসার স্টি করিকে- 
ছেন এবং প্রাণীদের ন্থুখছুঃখ বিধান করিতেছেন, এই প্রকার মত (যাহা৷ গ্রকত আর্ধশান্ডের 
বিরুদ্ধধত ) উত্ভাবিত হইবার পর সাংখ্যাচার্যেরা তাহার খগ্ডন করিয়! গিয়াছেন। প্রচলিত 
সাংখ্যদর্শনের কয়েকটী হুত্রে এই নিতাস্ত অযুক্ত মতের খণ্ডন দেখা যায়। উক্ত মতে যে দোষ 
আসে তাহা সাঁংখ্যন্থত্রে 'এইরূপে প্রদশিত হইয়াছে এবং তাদশ অযুক্ ঈশ্বরবাদ নিরাকৃত 
হইয়াছে । “ঈশ্বরাসিদ্ধে:» ১।৯২ এই সাংখ্যনত্রে এরূপ অনাদিমুক্ত অথচ জগতের শ্রঙ্টা ঈশ্বর 
যে অনিদ্ধ তাহা উক্ত হইয়াছে । কারণ মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ ১/৯৩। অর্থাৎ 
জগতের শ্রষ্ট৷ ঈশ্বর মুক্ত কি বন্ধ? যদ্দি বল মুক্ত, তবে তাহার জ্ঞান, কাধ্যের ইচ্ছ। 
গ্রবত্ব ইত্যাদি থাকিবে না৷ (কারণ মুক্ত পুরুষের! চিত্ত নিরোধ করেন); স্মৃতরাং অই স্ব, 
পাতৃত্ব ও সংহর্তৃত্ব তাহাতে কল্পনা করা “গোঁল চৌকা” “সসীম অনন্ত” আদির স্থায় অধুক্ততম 
কল্পনা। আর ধর্দি তাঁহাকে বদ্ধ পুরুষ বল তবে অনাদি কাল হইতে তাঁহার এন্বধ্যঘোগ 
সম্ভবপর নহে। বিশেষত জগন্তের কারণ প্রকৃতি ও পুরুষ নিত্য। প্র্থ্যসম্পন্ন পুরুষগণ 
কেবল প্পরক্কৃতিবশিত্বরূপ দিদ্ধির দ্বার! পূর্ববসিদ্ধ উপাদান লইয়া রচনা করিতে পারেন; কিন্ত 
উপাদান উদ্ভাবন করিতে পারেন ন। (সৃষ্টি অর্থে কারণ হইতে কাধ্যের পৃথক হওয়৷ )-_ প্রাচীন 
হিন্দু শাস্ত্রের ইহাই মত, যথা, “হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে বিশ্বস্ত জাতঃ পতিরেক আনীত” ( খখেদ ) 
অর্থাৎ- পূর্বের হিরণ্যগর্ভ ছিলেন; তিনি জাত হই বিশ্বের একমাত্র পতি হইলেন। পূর্ব 
কল্পের সিদ্ধ (মোক্ষের একপদ নিন়স্থ সাম্মিত সমাধিতে সিদ্ধ ) হিরণ্যগর্ভ (যাহার গর্ভ বা 
অন্তর হিরণ্যময় বা মহদাত্মজ্ঞানময় ) এই কল্পে সঞ্জীত হইয়া বিশ্বের একমাত্র অধীশ্বর হইয়াছেন, 
এই শ্রোত মত ও সাংখ্যমত অবিকল এক। শ্রতিতে যে হিরণ্যগর্ভ বা জন্ত-ঈশ্বরের কথ! বলা 
হইগ্াছে তাহা সাংখ্যসম্মত কিনা? এতহুত্তরে সাংখযস্থত্রকার বলিয়াছেন “স হি সর্বববিৎ সর্ববকর্তা” 
৩৫৬ অর্থাৎ তিনি সর্বববিৎ ও সর্ববকর্তা। “ঈদৃশেশবরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা” ৩1৫৭ অর্থাৎ এ প্রকার ঈশ্বর- 
সিদ্ধি আমাদের মতে সিদ্ধ। ইনিই সগুণ ঈশ্বর। সাংখ্য-ভাম্যকার বলেন ৭নিত্যেশবরন্ত 
বিবাদাম্পনস্বাৎ' অর্থাৎ একজন মুক্তপুকুষ নিত্যকাঁল 'হইতে কেবল এই জগন্রপ ভাঙ্গাগড়৷ নামক খেল! 
( লীল। ) করিতেছেন এরূপ অধুক্ততম মতই সাংখ্যের অমত। 

পূর্বোক্ত অনাদিমুক্ত, জগদ্ধাপারবর্জ ঈশ্বর সাংখ্য ও যোগ এই উত্তয় শাস্্-সম্মত। কারণ 
সাংখ্য তাদৃশ ঈশ্বর নিরাস করেন নাই। পরস্ধ উক্তবিধ অনাদিমুক্ত পুরুষের সত্তা স্বীকার করা 
সাংখীয় সিদ্ধান্তের অবসঠভ্ভাবী বিনিগমন! (০০০11919)। এ বিষয় লইয়া: পল্পবগ্রাহী ব্যক্িগণই 
( সাংখ্যের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ) “সেশ্বর সাখ্য” ও “নিরীশ্বর সাংখ্য” এইরূপে যোগের ও সাংখ্যের 
ভেদ করেন, গীতাকার তাদৃশ মতালম্বীদের মূর্ঘ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছেন, বথা-_“সাংখ্যযোগ 
পৃথগ বালাঃ প্রব্দস্তি ন পণ্ডিতাঃ। একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ বঃ পশ্ততি স পম্ততি ॥” অর্থাৎ মূর্খেরাই 
সাংখ্যকে ও যোগকে পৃথক্ বলিয়া থাকে; পণ্ডিতের! তাহা বলেন না। যাহার! সাংখ্যকে ও 
যোগকে একই দেখের্ন তীহারাই যথার্থদর্শী। কতকগুলি লোক “ঈশ্বরাসিদ্ধে:” এই স্ত্রী মাত্র 
পিখির! সাংখ্যকে নিরীশ্বর বলিয়! অর্বাঁচীনতা প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহাদের এ সঙ্গে “স হি সর্বববিৎ 
সর্ববকর্তা” “ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধ” এই ছুই সথত্রও শেখা উচিত। সাংখ্যের স্টার, গ্রাহীন দশ 
উপনিষদ্ও নিরীশ্বর, কারণ সাংখ্যের গ্ভায় তাহাতে পুরুষ ব। আত্মাকেই পরা গতি বল! হুইয়ছে 
ঈশ্বর শের কুত্রাপি উল্লেখ নাই, 'সর্বেশ্বর' শধ আছে বটে কিন্ধু তাহার অর্থ সর্বধ্রভূ। পূর্বে বলা 
হইয়াছে ঈশ্বরাদি সমস্ত পদার্থ, যাহা মানব কল্পনা! করিয়াছে ও করিতে পারে, তাহাঁতে প্রন্কৃতি 
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৬ পুরুষ এই দুই তত ব্যাণ্ত। তজ্জন্য সাংখ্যগণ প্রক্কৃতি ও পুরুষ এই ছুই তন্বকেই মূল বলেন। 
ঈশ্বর ধারণ। করিতে হইলে তাহার আমিত্ব, জনশক্তি, ক্রিয়াশক্তি প্রভৃতি ধারণা করিতে হয়। 
& সকল বন্ত গ্রক্কতি ও পুরুষ ঝ| দৃশ্ঠ ও ত্রষ্টা এই ছুই পদার্থের দ্বারা নির্শিত। আৰক্গক্াস্বপর্য্ত 
অর্থাৎ ঈশ্বর হইতে ক্ষুদ্রতণ দেহী পধ্যন্ত সমস্ততেই প্রকৃতি ও পুরুষ ব্যতিরিক্ত আর কিছু কল্পনা 
করার সামর্থ্য কা্টারও থাকিতে পারে ন!। 

ঈশ্বর আমাদের স্যজন করিয়াছেন ও আহার দিতেছেন ইত্যাদি বালোচিত কল্পনা যদি 

প্রকৃত সিদ্ধান্ত হয়, তবে তাদৃশ ঈশ্বরের গ্রৃতি তক্তি, কৃতজ্ঞতা আদি কিছুই হওয়া! উচিত নহে। 
কারণ এই দুঃখবছুল সংসারে কষ্টে জীবন ধারণ করিবার জন্য, মিনি মনুষ্যকে সৃজন করিয়াছেন, 
তাহার প্রতি কিরূপে শ্রদ্ধা ভক্তি হইবে ? 

যোগিগণের মতে ঈশ্বর দুঃখময় সংসারের অষ্ট। নহেন, কিন্তু তীহাকে ধ্যান করিলে প্রাণীর! 
তীহার স্থায় ত্রিবিধ দুঃখ হইতে মুক্ত হয়; সুতরাং ঈদৃশ ঈশ্বরই অকপট অ্রন্ধা-ভক্তির পার 
হইতে পারেন। 

ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ বা অক্ষর বর্গের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি, তাহ! সাখ্যতত্বালোকের 
৭২ প্রকরণে উক্ত হুইয়াছে। তগবান্ হিরণাগর্ভ সর্বভাবাধিষঠাতৃত্বরূপ ধশ সংস্কারসহ আবিষ্ৃত 
হইলে, (“সুধ্যাচন্ত্রমসৌ ধাতা৷ বথ। পূর্ববমকল্নয__স্রতি ) তাঁহার প্রক্কৃতিবশিত্বরূপ এশ্বধধোর দার! 
ভৌতিক জগৎ ব্যক্ত হ্ইয়াছিল। তাহাতে অন্মদাদির নানাবিধ সংস্কারঘুক্ত মন ধার্য বিষয় পাইয়া 
ব্যক্ত হইয়াছিল । মন মনের উপরই কাধ্য করে। ঈশ্বরের মন আমাদের মনকে ভাবিত করাতে, 
আমরা এই জগদ্রূপ ইন্ত্রজাল (কারণ জগৎ অভিমান ব! রশ মনোমাত্র হইলেও তাহাকে মাটী, 
পাঁথরাদিরূপে দেখা ইন্ত্রজালের মত ) দেখিতেছি। এই দৃষ্টিতেই “ঈশ্বরঃ সর্বভূতানীং হদেশেহজ্জুন 
তিষ্ঠতি। ত্রাময়ন্ সর্ববভূতাঁনি যন্্ারটানি মায়য়। ॥” গীতার এই শ্লোক সঙ্গত হয়। 

এশ সঙ্কল্লে ভাবিত হইয়া আমরা এই জগৎ দেখিতেছি, ইহা! মাত্র &ঁ শ্লোকের তাৎপর্য । 
নচেৎ উহাতে যে কেহ কেহ বুঝেন যে ঈশ্বর আমাদিগকে হাতে ধরিয়! পাঁপপুণ্য করাইতেছেন 
তাহা নিতান্ত অসার ও অধুক্ত। শান্মোপদেশ ছুই দিক্ হইতে কৃত হয়-_তত্বের দিক্ হইতে ও 
সাধনের দিক্ হইতে। সাধনের দিক্ হইতে স্ততি, মাহাত্মা-কীর্তনাদি যাহা! কৃত হয় তাহার 
ভাষা শ্লথ হওয়াতে তত্বের সহিত ঠিক সর্বস্থলে মিলে ন|। উপধুযাক্ত ( জিশ্বরঃ সর্ধবতৃতানাম ) 
শ্লোকের তত্বের দিক হইতে কিরূপ সঙ্গতি হয় তাহ! উপরে দেখান হইয়াছে । সাধনের দিক্ 
হইতে উহ্ীকে প্রয়োগ করিয়া, সাধক যদি তাহার অন্তরস্থ অনাগত ঈশ্বরতাকে হৃদয়ে চিন্তা 
করিয়া, নিজের মধ্যে ঈশ্বর-প্রক্ৃতির আপুরণ করিতে চেষ্টা করেন এবং যাঁবতীগন কর্মের অভিমান- 
পৃন্ঠতা ভাবনা করেন, তবে কতই মঙ্গল হয়। যেমন রাজা তৃমি দিলে প্রজা তাহাতে নিজ 
ইচ্ছান্ুসারে চাঁধবাস করিয়া আপনার অর্থ লাধন করে; সেইরূপ ঈশ্বরের সন্কলে স্থিত এই 
জগতে আমর! স্ব স্ব প্রবৃত্তি অনুসারে ভোগের বা অপবর্গের সাধন করিতেছি এবং শ্বাভাবিক 
নিরমে কৃতকর্মের ফলভোগ করিয়া! যাইতেছি। প্রতি কর্মে, প্রতি ঘটনার ঈশ্বরের ব্যাপৃত 
থাকা (যাহা অগ্ঞ ব্যক্তিরা কল্পনা করে) নিতান্ত অধুক্ত কল্পনা । বাড়ীতে চোর আপিলে ব 
কে গালি দিলে এ বিষয়ের জন্য সম্রট্কে জানান ও তীহার সাহায্য চাওয়া! যেষন বালকতা, 
তেমনি আমাদের ক্ষ স্বার্থসিদ্ধি, ক্ষুদ্র বিবাদ ও বিসম্বাদ বিষয়ে ঈশ্বরকে লিপ্ত মনে করা বালরত 
দাঁত, এবং তীঁছার অদীদ মাহাত্ম্য না বুঝা মাত্র। . 

ফলতঃ যতই আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি হয় ততই আমর! জগদ্যাপারে কোন পুরঃধের জিদাদীলঞ্ড। 
দেখিতে পাই না। কেবল প্রাক্কৃতিক নিরম ( উশ সম্বলের দ্বার! বিশ্বরচনাঁও প্রাকৃতিক নিয়ম) 
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দেখিতে পাই । সাংখ্যগণ বিশ্বের মূল পধ্যন্ত সমস্ত নিয়ম আবিষ্কার করাতে করামলকবৎ এই বিশ্বকে 
কেবল কাঁধ্যকারণপরম্পর৷ দেখেন ; কোথাও ন| বুঝি! ঈশ্বরেচ্ছর উপর চাপাইয়! তাহাদিগকে 
উদ্ধার পাইতে হয় না। লোকে যেখানে নিজের বুদ্ধিতে কুলাইয়া৷ উঠিতে ন1 পারে সেইখানে ঈশ্বরেচ্ছা 
বলিয়৷ কাটাইয়! দেয় ; উহ অজ্ঞতারই তুল্যার্থক। গীতাঁও বলেন “ন কর্তৃত্ব ন কর্মাণি লোকন্য. 
স্থজতি প্রভুঃ। ন কর্ফল-সংঘোগং স্বতাবস্ত প্রবর্ততে ॥” অর্থাৎ প্রভু বা ঈশ্বর আমাদিগকে 
কর্তা করিয়া! স্থষ্টি করেন ন|, কর্মও তিনি স্থষ্টি করেন না, অথব| কর্থের ফলও তিনি দেন না। 
শ্বতাবতই ইহা সব হইয়! থাকে। 

ক্রোধ, প্রতিহিংসা, অক্ষম! প্রভৃতি যাহা! সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে দোষ বলিয়া গণিত হয় তাহীও 
অজ্ঞলোকের! ঈশ্বরে আরোপ করিয়া থাকে। 

লোকে মনে করে, ইশ্বর আমাদের কত উপকার করিবার উদ্দেপ্তে এই নদী স্যজন করিয়া- 
ছেন; কিন্তু পর্ধবতস্থ জল প্রবাহিত হইয়া যখন নদীতে পরিণত হয়, তখন যে সকল প্রাণীরা প্রাণ 
হারাইয়াছিল, তাহারা নিশ্চয়ই বলিয়াছিল, “কোন অন্থুর আমাদিগকে এই বিষম ছুঃগ দিতেছে”। 
যাছ। হউক, এইরূপে সাংখ্যযোগিগণ ঈশ্বরের ব্বরূপতত্ব সুমার্জিত যুক্তি বলে অবধারণ করিয়৷ বাহ্ 
সমস্ত ত্যাগ করিয়া তাহাতেই অনন্তচেত। হুইয়। পরমা সিদ্ধি লাভ করেন। সর্ব্ব-দোষরহিত, সর্বজ্ঞ ও 
সর্ববশক্তিমান্--এইরূপ বিশুদ্ধ এরশ্বরিক আদর্শ ই মুযুক্ষুদের উপাস্ত ঈশ্বরের আদর্শ। নিগুণ 
( গুপত্রয়ের অবশীভূত ) এশ্বরিক আদর্শের বিষয় সাধারণে তত বুঝেনা। 

আমাদের এই ব্রহ্ধাণ্ডের অধীশ্বর সণ্ডণ বা সত্বগুণময় ঈশ্বরকেই সাধারণতঃ ব্রহ্মা, বিষ, শিব, 
গড. আদি নামে কতক কতক বুঝিগ্না লোকে উপাঁসন করে। 

শতপথ ব্রাঙ্মণে এই প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভতগবানেরই মত্ত, কৃন্মীদি, অবতাঁর হইয়াছিল, 
এইরূপ বর্ণিত আছে। সুতরাং পুরাণে ভিন্নরূপে ব্যাখ্যাত হইলেও শ্রুতির এক প্রজাপতিই, 
পৌরাণিক ব্রন্ধা, বিষু। ও শিব। খরাহ ও কৃত বিষ্তুর অবতার বলিয়! প্রসিদ্ধ কিস্ত শতপথ 
ত্রাহ্মণে আছে “বৎ কৃর্ধে। নাম এতণ্ব৷ রূপং কৃত্ব। প্রজাপতিঃ প্রজা! অস্থজৎ।” তৈত্তিরীয় সংহিতা 
যথা “আপো! বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ। তন্মিন্ প্রজাপতিঃ বাধুভূত্বাচরৎ & * * * তাম্ বরাহো 
ভূত্বাধহহরৎ।” কৃম্দা্দি রূপকমাত্র। শ্রুতিতে আছে “স চ কৃর্মোহসৌ স আদিত্যঃ”। অর্থাৎ 
কারণ-সলিল হইতে জগদ্িকাঁশের সমর তন্মধ্যে যে আদিত্যগণ বা! পৃথক্ পৃথক জ্যোতিষগণ হুইয়া- 
ছিল, তাহাই কৃর্ম। বরাহও তৎকালতবা শক্তিবিশেষ। সম্ভবতঃ যে আত্যন্তরীণ শক্তিবশে পৃথী পৃষ্ঠ 
উচ্চনীচত৷ প্রাপ্ত হয় তাহাই বরাহ। নৃসিংহ-তাঁপনীতে আছে “খতং সত্যং ব্র্গপুরুষং নৃকেশর- 
বিগ্রহ & *% * বিরূপাক্ষং শঙ্করং * * * উমাপতিং পিনাকীনং” ইত্যার্দি। এ স্থলেও ব্রহ্া, 
বি, শিবের একস্ব উক্ত হইয়াছে। রামায়ণে আছে “ততঃ সমভবদ্ব্্ষা স্বয়ূ্্বতৈঃ সহ। স 
বরাহক্ততো ভৃত্থা” ইত্যাদি । লিঙ্গপুরাণেও আছে ব্রদ্ধাই নারায়ণ, তিনি বরাহরূপে পৃ্থবী উদ্ধার 
করিয়াছিলেন। ফলতঃ সত্যলোকস্থিত হিরণ্যগর্ভপুরুষই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। তিনিই সাংখ্যসিন্ধ 
জন্ত-ঈশ্বর এবং তাহারই এই ব্রহ্ধাণ্ডে অধিষ্ঠাতৃত্ব। ] 

স্্টি ও অষ্টা-সন্বন্থ' সকলের স্পষ্ট ধারণা থাঁক! উচিত। এবিষয়ে গ্রন্থের বহুস্থলে উহ! সমুস্কিক 
বল! হইয়াছে, এখানে সংক্ষেপে তাহ! উক্ত হইতেছে । এই দৃষ্ঠমান ব্রহ্ধাণ্ড এক নির্দিষ্ট সময়ে 
উৎপন্ন হইয়াছে এবং পূর্বে পূর্বেবেও এইরূপ পঞ্চভূতময় ও গ্রািপূর্ণ ত্রন্াও ছিল। ভৃত্বা তৃত্বা 
বিলীয়ন্তে”__গীতা । পঞ্চ ভূত যে আমাদের একরকম মনোভাব বা জ্ঞান এবং মন ছাড়া যে আর 
“জড়” পদার্থ (29906: ) কিছু নাই তাহাও দেখান হইয়াছে। 

কোন বাহ্জ্ঞান হইতে গেলে আমাদের মনোবাহ্ এক উদ্রেক চাই, তাহ! অনুভূয়মান তথ্য। 
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সেই উদ্রেক হইতে আমাদের সকলের শব্দাি জ্ঞান হয়। সেই উদ্রেক কি?--বলিতে হুইবে 
অন্ত এক মনের শব্দাদি জ্ঞান, যাহার ঘ্বারা আমাদের মন ভাবিত হইয়া শব্দাদি জানে । সেই 
সর্বসাধারণ, সর্ধবমনের উপর কার্যকারী মন বাহার তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের জরষ্টা বা হিরণ্যগর্ভ বা 
বক্ষ! বা সগুণ ব্রঙ্ছ। তাঁহার মনের শবাদিজ্ঞান কোঁথা হইতে আসিল ?--যখন অনাদি 
কাল হইতে শব্বাদি বর্তমান রহিয়াছে তখন বলিতে হইবে যে পূর্ব স্থিতে তাহার শবদাদিজ্ঞান 
ছিল, যেরূপ আমাদের এখন হইতেছে। এবং পূর্ব স্থষ্টিতে ধিনি তরষ্টা ছিলেন তাহার শব্দাদি- 
জ্ঞানও তৎপূর্বব স্থষ্টি হইতে লব্ধ শব্াদি-জ্ঞান হইতে আগত । বেদেরও এই মত “হিরগ্যগর্ভ পূর্বে 
ছিলেন, পরে জাত হয়! বিশ্বের অধিপতি হইলেন।” আর, “ধ্য ও চন্দ্রা পূর্বের মত ইহু সঙ্গের 
ধাত৷ কল্পিত করিয়াছেন” । এইসব শ্রুতিবাক্য এই মতের পোষক। 

হিরণ্যগর্ভের এক নাম পূর্ববসিদ্ধ (৩৪৫ সুত্র ত্রষ্টব্য)। তিনি পুর্ব্বসর্গে আমি হিরণ্যগর্ড' 
( সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ )_এইরূপে পরমাত্মোপাসনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন (যেন পূর্বজন্মানি 
হিরণ্যগর্ভোহ্হমশ্মীতি * * * পরমাত্মোপাসন1! কৃত! * * * হিরণ্যগর্ভরূপতয়া প্রাহুর্ভূতঃ | 
_ মন্ুসংহিতার টাকায় কুনুক ভট্ট )। হিরণ্যগর্ভ বিশ্বের ধর্তা অতএব তাহার উপাসনা! হইবে “আমি 
সর্বভূতস্থ ও সর্বাধিষ্ঠাত”_-এইরপ ধ্যান। তন্বার| কি হইবে ?_ইহাঁতে তাহার “সর্ব বা এই সপ্রজ 
বরঙ্গাণ্ড বা ভূতভৌতিক সমস্ত তাহার মনে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং তিনি সেই সকলের ধর্ক। এবং 
সকলের মনের উপরে আধিপত্যসম্পন্ন এইরূপ অব্র্থ ধ্যানযুক্ত হইবেন। ইহার ফলে তাঁহার মনের 
ভাবনার দ্বার! ভাঁবিত হইয়| দেবমনুঘ্যাদির| ব্যবহারজগৎ পাইবে এবং হ্বসংস্কারানুসারে দেহধারণ 
করিয়া কর্ম করিতে থাকিবে। অতএব হিরণ্যগর্ভের স্থষ্টি স্বাভাবিক বা এশ সংস্কার-মুলক 
( “দেবন্তৈব স্বভাবোইয়ম্ আঁুকামস্ত কা স্পৃহী” ), ইহা কোন উদ্দ্যেম্তে নহে। 

এই অনন্তবৎ প্রতীয়মান বন্ধাণ্ড মনের তাঁব বলিয়া! সেদিক্ হইতে পরিমাণহীন, অতএব অসংখ্য 
হিরণ্যগর্ভ থাকিতে পারেন এবং তাহা থাকিলেও এক মনোময় জগতের সহিত অন্ত মনোময় জগতের 
কোন সংঘর্ষ নাই। আর আমরা এক হৃষ্ির প্রলয়ে' অল এক মনোময় ব্রহ্গাণ্ডে প্রাহুরভূত হইবই 
হইব-_যদি এই সাংসারিক সংস্কার থাকে। যেমন আমর! সংস্কারবশে কণ্ম করি তেমনি হিরণ্যগর্ভও 
এশসংস্কারে সর্ববাধীশ “বিশ্বস্ত কর্তা ভুবনন্ত গোপ্তা” হন এবং যাহার দ্বারা আমাদের শাশ্বতী শাস্তি হয় 
সেই জ্ঞানধর্মম প্রকাশ করাতে কারুণিক ঈশ্বর বলিয়। উপাস্য হন। 

অতএব “হ্রণ্যগর্ভদেব কেন লোক স্থষ্টি করিয়াছেন, ইত্যাদি শঙ্কার কোন অবকাশই নাই, 
১২৯ (২) দ্রষ্টব্য । 

আমাদিগের মূল কারণ প্রকৃতি ও পুরুধ নিত্য হইলেও, আমাদের শরীরধারণ ও কর্ম্মাচরণের 
জন্য এই লোক আবশ্তক, উহা এবং আদিম প্রাণিশরীর সেই অক্ষর পুরুষের সন্কল্লজাত বলিয়া 
তাহাকে জগতের ও প্রাণীর আটা বা পিতামহ বলা যায়। 

সগুণ ব্রদ্মের উপাসনার দ্বারাই নিগুণ ব্রহ্ম যাইতে হয়। তিনি (সগুণ ব্রচ্ধ ) অশ্মদাদির 
তুলনায় নিরতিশয় জ্ঞানসম্পন্ন, সর্বব্যাপী, পরমানন্দে সমাহিত, বিবেকরূপ বিষ্ভাবান্, আত্মাতে 
বা বুদ্ধিতে পরমাস্মাকে সাক্ষাৎকারী ও সর্বজগতের আশ্রযম্বরূপ মহাপুরুষ । 
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৮। শাহর দর্শন ও সাংথ্য। * 

পুরাকালে খবিযুগের মুযুক্ষু খবিগণ সাংখ্য ও যোগের দ্বারা শ্রত্যর্থ মনন করিতেন। বন্তত সাংখ্যই 
মোক্ষদর্শন, “সাংখ্যস্ত মোক্ষদর্শনম ইহা মহাভারতে প্রসিদ্ধ আছে, অপেক্ষাকুত অল্প দিন হইল 
আচাধ্যবর শঙ্কর বৌদ্ধাদি মতের দ্বারা হীনপ্রত আধধর্মের সংস্কার করিয়া! গিয়াছেন। তিনি 
সাংখ্যঘোগের সহিত অনেকাংশে বিরুদ্ধ এক অভিনব দর্শন স্জন করিয়া গিয়াছেন। তাহার 
পরমণ্ডরু গৌড়পাদ আচাধ্যও সাংখ্যের ভাষ্য লিখিয়! গিয়াছেন এবং সাংখ্যকে মোক্ষদর্শনরূপে মান্ঠ 
করিয়৷ শিষ্যদের তাহা অধ্যাপন! করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু শঙ্কর সাংখ্যের নাম মুখে আনিতেও 
অনিচ্ছু। অসাধারণ মেধা ও ব্যাখ্যাকুশলতার দ্বার! শঙ্কর তৎকালীন পত্তিতগণের নেতা হইয়াছিলেন, 
সর্বোপরি আগমের দোহাই তাঁহার মত-প্রচারের প্রধান সহার় ছিল। 

শঙ্কর ব্যাখ্যানকৌশলের ছারা শ্রুতির যে সব ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই সম্যগ. দর্শন আর 
পরমর্ষি কপিল, পতঙ্জলি প্রভৃতির মোক্ষ-দর্শন অসম্াগ. দর্শন ইহা প্রতিপন্ন করিবার অনেক চেষ্টা 
তাহার দর্শনে আছে। কিন্তু তাহার বাগাড়ম্বর ভেদ করিয়৷ দেখিলে দেখা যায় যে তিনিই শ্রুতির 
প্রকৃত তাৎপধ্য বুঝেন নাই ; পরস্ধ উক্ত খাষিগণ ভ্রান্ত নহেন। বস্তত যোগতাম্যের তথ্যবাদ জর়ঢক্কার 
গভীর নিনাদস্বরূপ, আর, মীমাঁংসকদের অর্থবাদ ( পরোক্ষ বক্তার বাক্যের অর্থ এরূপ কি ওরূপ 
_ ইত্যাকার বাঁদ) কাংস্যধ্বনির স্বরূপ; এঁ তথ্যবাঁদ জান্ুনদ ঘ্ব্ণস্বরূপ আর এরূপ অর্থবাদ 
স্ব্ণমাক্ষিকত্বরপ | 

যাহা হউক, উতয় দর্শন সমালোঁচন! পূর্বক বিচার করিলে ইহা! প্রতিপন্ন হইবে। প্রথমতঃ 
আমরা সাংখ্যমত উপন্ৃস্ত করিতেছি । সাংখ্যমতে জগতের মূল কারণ ছুই__ 

(১) চিন্্রপ দ্রষ্টা পুরুষ । (২) ত্রিগুণাত্মিকা দৃশ্ত। প্রকৃতি । 
পুরুষ নিষিত্তকারগ, আর প্রকৃতি উপাদান বা অন্বর়িকারণ। পুরুষের দ্বারা উপদৃষ্ট প্রক্কৃতি অশেষ 

প্রকারে বিকার প্রাপ্ত হয়, সেই বিকারসমূহের মধ্যে এই তত্বগুলি সাধারণ, যথা £_- 
(৩) মহান্ আত্মা বা বুদ্ধিতত্ব ; ইহা “আমি' এইরপ প্রত্যন়মাত্র । 
(৪) অহং; ইহা অভিমান মাত্র। (৫) চিত্ত; ইহার ধর্ম প্রত্যয'ও সংস্কার স্বরূপ । 

* দর্শনশাস্ত্র বা! ন্যায়কথা ত্রিবিধ হয় যথা, বাদ, জল্প ও বিতগা। | বাদ-_ন্বপক্ষ স্থাপন, জল্ল 
--স্বপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডন এবং বি্তিগ্া--কেবল পরপক্ষ খণগ্ডন। কোনও বাদ স্থাপন 
করিতে গেলে এই তিন প্রকার কথারই আবপ্তকত। হয়। সব দীর্শনিককেই ইহ। করিতে হইয়াছে । 
বিতগ্ডা-_-পরদুর্গ ভেদ, ল্প-_ হুর্গ অধিকার এবং বাদ--রাজ্য স্থাপন । 

বেদাস্তীরা যে সব বিতগ্ড করিয়া সাংখ্য খগ্ডুন করিতে চাহেন এই প্রকরণে তাহাই নিরাস করা 
হইয়াছে । অন্তত্র বাদ ও জল্লের? হ্বার সাংখ্যপক্ষ বহুশঃ স্থাপন করা হইয়াছে । গ্বপক্ষস্থাপন 
ও পরপক্গনির্জয় ইহারা দর্শনের প্রধান ছুই অঙ্গ, ইহা পণ্ডিতদের মধ্যে প্রসিন্ধ আছে ?.কিন্তু অনেক 
অল্লশিক্ষিত ব্যক্তি ইহ না বুঝিয়৷ অযথা গোল করে। দার্শনিকদের বলিতে হয় "যুক্তিযুক্তমুপাঁদেরং 
বচনং বাঁলকাদপি । অশ্রদ্ধেযমযুক্তত্ত অপুৃক্তং পল্পজন্মন। ॥” অতএব কোনও দার্শনিক যতবড় 



সাংখটীয় প্রকরণনাল! | ৪৪৭ 

অহংতন্বের বিকার-অবস্থার নাম চিত্ত। তাহার মুল ধর্শ বিভাগ বথা £--প্রখ্য ব৷ জ্ঞান, 
প্রবৃত্তি বা চেষ্টা এবং স্থিতি বা ধারণ। প্রাচীন শাস্ত্রে চিত্ত প্রারই “বিজ্ঞান অর্থে ব্যবন্বত হয়। 
গ্রখ্য/ ও প্রবৃত্ি-্প্রত্যয ; এবং স্থিতি-্সংস্কার। যাবতীয় চিন্ত! ঝ৷ পর্যালোচনা! সমন্তই 

চিত্তের ঘারা নিষ্পন্ন হয়। চিত্ত ছাড়! পর্ধ্যালোচনাদি হইতে পারে না। 
তত্ব্যতীত ( *») জ্ঞানেন্দ্রিয়তত্ব, (৭) বর্ধেন্রিয়তত্ব, (৮ ) তন্মাত্রতত্ব ও (৯) ভ্ৃততন্ব এই তত্ব 

সকল আচ্ছ। তত্ব সকলের দ্বারা বিশ্ব নির্মিতি। যাহা কিছু কল্পনা বা ধারণা করিবার অথবা 
বুঝিবার যোগ্য তাহার! সমস্তই এই তন্বদকলের ছারা রটিত। এই তন্্নকলের সমস্ডের ব্যভিচার 
কোন পদার্থে দেখিতে পাইবে ন|। শ্রুতি বলেন *__ 

ইন্দিয়েভ্যঃ পরাহৃর্থা অর্থেত্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্ত পরাবুদ্ধি বু'দ্ধেরাম্মা মহান্ পরঃ ॥ 
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতি: ॥ 

সাংখ্যের সহিত এই তত্বপ্রতিপাদিক। শ্রুতি সম্পূর্ণ একমত। গীতাও বলেন “ন তান্তি পৃথিব্যাং 
বা! দিবি দেবেষু বা পুনঃ। সতত প্রকুতিজৈমুক্তং যদেভিঃ স্তাত্রিভিগু গৈ: ॥৮ 

অতএব সাংখ্যদৃষ্টিতে বিশ্বের মূলভূত উপাদান ও নিমিত্ব-কারণ ঈশ্বর নহেন। ঈশ্বর কল্পনা 
করিলে অস্তঃকরণবুক্ত পুরুষবিশেব কল্পন। কর! অবগ্ঠস্তাবী। সুতরাং ঈশ্বর প্রকৃতি ও পুরুষের 
নিশ্রণবিশেব হইবেন। বস্তুতঃ ক্রিমি হইতে ঈশ্বর পধ্যস্ত সমস্তই প্রতি ও পুরুষের মিশ্রণ, তজ্জস্ 
সাংখ্যেরা তত্বদৃষ্টতে ঈশ্বরকে মূলকারণ বলেন না, প্রনকৃতি ও পুরুষকেই বলেন। ঈশ্বর শখের 
অর্থই প্রৃতিধুক্ত পুরুষবিশেধ । শ্রুতি যথা-_মাধাস্ত গ্রককতিং বিগ্তান্সাগিনন্ত মহেশ্বরম্”। মৌলিক 
উপাদান ও নিমিত্ত না হইলেও প্রজাপতি ঈশ্বর যে জগতের রচয়িতা তাহা সাংখ্য (এবং সমস্ত 
আর্ধশাস্ত্র) বলেন। 

ধর, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও এশ্বধ্য এবং অধর, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্ব্য এই বুদ্ধিধর্ম্সমূহের 
নানাঁতিরেক অনুমারে পুরুধ সকল অশেষভেদসম্পন্ন। বিবেকথ্যাতির দ্বার! অবিস্ত! নিরস্ত হইলে 
তাদৃশ পুরুষকে মুক্ত বল! যায়। মুক্ত পুরুষের মধ্যে যিনি অনাদিমুক্ত সুতরাং বাহার উপাধি 
নিরতিশরজ্ঞানসম্পন্ন, তাহাকে ঈশ্বর বল! যায়। তিনি জগধ্যাপারবঙ্জ ; কারণ, মুক্ত পুক্রষ এই 
নিঃসার জগদ্ধ্যাপার লইয়া ব্যাপূত আছেন এরূপ মনে করা সম্পূর্ণ অন্তায্য | 

বিবেকখ্যাতিহীন কিন্তু সমাধিবিশেষের দ্বারা সর্বজ্ঞ ও সর্ববশক্তিসম্পন্ন, এরূপ পুরুষ সাংখ্য- 
সম্মত। সাংখ্য তাহাদের জগ্য-ঈশ্বর বলেন,-“স হি সর্বববিৎ সর্ববকর্তা” “ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা* 
এই সাংখ্য হুত্রদয়ে প্ররূপ প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ ব| নারায়ণ নামক ব্রহ্ধাগাধিপতি ঈশ্বর শ্বীরুত 
আছে। “হ্রণ্যগর্ভঃ সমরর্ততাগ্রে বিশ্বস্ত জাতঃ পতিরেক আদীৎ” ইত্যাদি খন উক্ত সাংখীয় 

রস সে পাচ স্পা স্পা শশা ৩ শ্পীস্পিশীীট পপি পাত পল | আপ 

বলিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করুন-না-কেন অন্য দার্শনিকের! তাহার স্ঠায়দোষ দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। 
এই প্রকরণ পাঠকালে পাঠক ইহা স্মরণ রাখিবেন। ূ 

শঙ্করাচাধ্য তার্কিকদেরকে বৃহ্দারপ্যক ভাবে বলিয়াছেন “অহোইস্থমানকৌশলং দশিতমপুচ্ছশৃষ্সৈ- 
সার্কিকবলীবর্দেঃ”, রামান্থজেরাও বলেন “মায়াবাদো! মহাঁপিশচঃ” (যাঁমুনক্তোত্রম্), অয়স্ততট্ট 
্ারঞ্জরীতে প্রতিপক্ষদেরকে “রে মু” বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ঈদৃশ বাক্যে কেহ 
আপত্তি করিতে পারেন বটে, কিন্তু এই প্রকরণস্থিত স্ঠায়কথাতে আপত্তি করিলে নিশ্চই সাবের 
অমর্ধ্যাদ! করা হইবে। অর্থবাদ (“ইহার অর্থ এইরূপ” ও প্এইরূপ নহে” ইত্যাদি কর) 
অপ্রতিষ্ঠ হয়৷ থাকে অতএব তাহা! লইয়৷ ঝগড়া করা বার্থ। অত্রত্য স্তায়ের দোষই পরীক্ষার্থ 
বি ব্যক্তিকিগ্রকে আমন রণ কর! যাইতেছে । 



৪৪৮ শান দর্শন ও সাংখ্য। 

রাস্কাত্তের সম্যক পোষক। তথ্বযতীত সমস্ত স্থৃতি-পুরাণাদি শান্বও ( শঙ্কর-মতাশ্রয় করিয়া থে সব 
পুরাণাদি রচিত হইয়াছে তাহ! অবশ্ঠ ধর্তব্য নহে ) &ঁ মতাবলম্বী। যেমন অসংখ্য ত্রদ্ধাণ্ড, তেমনি 
অসংখ্য প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভও আছেন, যম নামক দেবতা হ্বর্গ ও নিরয়ের নিযন্তা, ইন্তর 
দেবতাদের রাজ| ইত্যাদি আর্যশান্তরোক্ত মতসমূহের সহিত সাংখ্যের কোন বিরোধ নাই বরং উহীরা 
সাংখ্ের সম্যক পোষক। 

অতএব সাংখ্যমতে তরদৃষ্িতে তত্ব সকল জগতের মূল উপাদান ও নিমিত্ত। ঈশ্বরাদি সমব্যই 
সেই উপাদানে ও নিমিত্তে নির্মিত। শুদ্ধ-চৈতন্যের নাম আত্ম! বাঁ পুরুষ, ঈশ্বর নহে। তিনি 
জগতের শর্ট! পাতা ও কর্মাফলদাতা নহেন, কিন্তু হিরণ্যগর্ভ, যম প্রভৃতি দেবগণ জগৎকাধ্যে 
ব্যাপূত। 

উপনিষদের “অক্ষর” পুরুষই সাংখ্যের হিরণ্যগর্ভ নামক জঙ্-ঈশ্বর। তীহার অভিমানে 
্রহ্গাণ্ড ব্যবস্থিত বলিয়! তিনি ব্রহ্গাণ্ডের আত্ম । “দিবি ব্রঙ্গপুরে হোষ ব্যোক্নি আত্ম! প্রতিষ্ঠিত: 
ইত্যাদি শ্রুতির ব্রঞ্গলোকস্থ আত্মাই এই ব্রদ্গলোকস্থ জন্য-ঈশ্বর। আর শ্রুতির “অক্ষরাৎ পরতঃ 
পরঃ,, অপ্রাণে! হামন। শুত্রঃ', তুরীয় আত্মাই সাংখ্যের নিগুণ পুরুষ। 

এই সকল বিষয় ম্মরণপূর্ববক সাংখ্যপক্ষে শ্রুতি সকল ব্যাখ্যাত হয় এবং নুসঙ্গত ব্যাখ্যাও 
হয়। ( শ্রতিসার' দ্রব্য )। 

অতঃপর শ্রাঙ্করমত উপন্যস্ত হইতেছে । তন্মতে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তত্বতাব, সর্বন্ত, 
্রন্ম জগতের কারণ, তিনি ঈক্ষ! বা পর্্যালোচন! করিয়৷ জগৎ স্যজন করেন। 

সৃষ্টি তাহার লীলা, তিনি কেন স্থ্টি করেন তাহা বুঝিবার যে। নাই, যেহেতু তাহা সিদ্ধ মহ্র্ধি- 
দেরও দুর্বোধ্য । 

ধত্রন্ধ দ্বিবূপ। বিদ্যা ও অবিষ্াা-বিষয়-ভেদে দ্বিূপত৷ হয়, তন্মধ্যে অবিছ্যাবস্থায় ত্রন্মের উপাস্ত- 
উপাসক-লক্ষণ সর্ব ব্যবহার হয়” [ শারীরক ভাষ্য ১। ১। ১১] 

ব্রহ্ুই একমাত্র আত্ম! অর্থাৎ সর্ব প্রাণীর আত্ম।। “আত্মা এক হইলেও চিত্তোপাধি- 
বিশেষের তারতম্যে আত্মার কৃটস্থ নিত্য এক-ন্বরূপের উত্তরোত্তর প্রকুষ্টরপে আবিারের 
তারতম্য হয় । [১।১।১স্থ |] 

অধুনাতন মায়াবাদিগণ ঈশ্বরকে মায়োপহিত চৈতন্ত এবং জীবকে অবি্কোপহিত চৈতন্য বলিয়া 
ব্যাখ্যা করেন। 

পরমাত্মা ব্রহ্ম বা! ঈশ্বর প্রচুর আনন্দ-স্বরূপ বা আনন্দময়, সংসারী জীব আনন্দময় নহে। 
[ অথচ শঙ্কর তৈত্তিরীয় ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, সর্বশ্রেষ্ঠ যে ব্রহ্মানন্দ তাহ নিরুপাধিক পুরুষের 
নহে, কিন্ত গ্রজাপতি হিরণাগর্ভের ] ঈশ্বর ভোক্তার অর্থাৎ জীবের আত্ম! [ আত্মা ল তোক্ত,রিত্য- 
পরে]। ঈশ্বর মহামায়। যেমন পরন্দ্রজালিক ইন্ত্রজাল বিগ্তার দ্বারা অসৎ পদার্কে সং্বরূপে 
প্রদর্শন করে, ঈর্বরও তন্্রপ মায়ার ঘারা এই জগন্ধপ ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করিতেছেন। যথা ভান্কে 
“পরমেশ্বর অবিগ্তা-রুল্লিত-শরীর, কর্তা, তোক্ত| ও বিজ্ঞানরূপ আত্মা হইতে ভিন্ন। যেমন 'হুত্রের 
দ্বারা আকাশে আরোহণকারী খড়াচম্্ধক্ মায়াবী এবং ভূমিষ্ঠ মায়াবী [এ্রজ্রজালিক ] 
ভিন্ন, সেইরূপ ।” 

“জীব ঘটরূপ উপাধিপরিচ্ছিন্ন ; ঈশ্বর অনুপাঁধি-পরিচ্ছি্ন আকাশের গ্তায়”। 
"জীব আনন্দময় নহে। কিন্তু যখন ঈশ্বরের সহিত নিরন্তর তাদাত্যতাবে প্রতিষ্ঠিত হয় 

তখন তাহার আনন্দযোগ হয় ( অথচ বেদাস্তীর! বলেন মোক্ষে ভীবত্ব থাকে না, তখন জীবত্ব-ভ্রাস্তি 
যাইয়। “আমি ঈশ্বর এইরূপ সত্য জ্ঞান হয়। অত্বএব জীবের আনন্দযৌগ হয় ইহা স্বোক্তি-বিরোধ। 



সাংখ্টীয় প্রকরণমাল!। ৪৪৯ 

জীবই থাকে ন!, আনন্দ কার হইবে? ঈশ্বর ত আনন্বযুক্ত আছেনই )1” ঈশ্বর কর্মানুসারে স্থজন 
' করেন; কর্ম অনাদি। 

সংক্ষেপতঃ জগতের মূল কারণ সম্বন্ধে ইহাই শাঙ্কর দর্শনের মত। এক্ষণে দেখা যাউক সাংখ্য ও 
শান্কর মতের মধ্যে কোন্টা অধিকতর যুক্তিযুক্ত । 

১। মায়াবাদীন্া নিজেদের বেদান্তী বলেন। এই নামের দোহাই দিয়া তাঁহারা অনেক 
স্থলে প্রতিপত্তি লাভ করেন, কিন্তু বেদাস্তী নাম তীহাদের নিজস্ব হইবার কিছুই কারণ 
নাই। ছয় আস্তিক দর্শনই নিজ নিজ দৃষ্টি অনুসারে শ্রুতির ব্যাখ্যা করেন, মায়াবাদীর৷ মারাবাদ 
অনুসারে করেন। মার়াবাদ শঙ্করের উদ্ভাবিত, প্রাচীন খধিরা উপনিষদের যেরূপ অর্থ বুঝিতেন 
তাহা শঙ্করের সময় বিপধ্যস্ত হইয়া! গিয়াছিল। শ্রুতির যথাশ্রুত অর্থ যেরূপ চলিয়। আসিতেছিল 
তাহ। শঙ্করের পূর্বতন সাংখ্দের সম্প্রদায়ে ছিল, শঞ্কর সেই পূর্বপ্রচলিত ব্যাখ্যা অনেক স্থলে 
খণ্ডন করিয়! স্বকপোঁল-কল্লিত অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং মায়াবাদী অপেক্ষা 
সাংখ্যদের সহিত বেদাস্তর প্রাচীনতর ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, মহাভারত বলেন "জ্ঞানং মহদ্ যদ্ধি মহৎনু 
রাজন্ বেদেষু সাংখ্যেযু তখৈব যোগে, সাঁংখ্যাগতং তন্লিখিলং নরেন্” ইত্যাদি | * 

২। শঙ্কর নিজের মতকে অদবৈতবা্ বলেন আর সাংখ্যদের ছৈতবাদী বলেন, শাঙ্কর মতে 
সর্বজ্ঞ, সর্ববশক্তিমান্, দ্বিরূপ [ অবিগ্াবস্থ ও বিদ্যাবস্থ ] মায়াবী এক পরমেশ্বর জগতের কারণ, 
সুতরাং শাঙ্কর মত অদ্বৈতবাদ। আর, সাংখ্যনতে পুরুষ ও প্রধান জগতের মুলকারণ বলিয়া 
তাহা দ্বৈতবাদ। 

উপরোক্ত শরঙ্করভাম্যোদ্ধত ঈশ্বরের লক্ষণ হইতে বিজ্ঞ পাঠকের! বুঝিবেন যে কোন “ঘ্িচূ় 

* শঙ্করের পরে যে সমন্ত শাস্ত্র রচিত হইয়াছে তাহাঁর মধ্যে কোনটাতে শাঙ্করমত, কোনটার 
প্রাচীন সাংখ্যমত গৃহীত হইয়াছে । তজ্জন্ত “মায়াবাদমসচ্ছান্্ং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেবচ । ময়ৈব 
কথিতং দেবি কলৌ ব্রাঙ্গণরূপিণা” ইত্যাদি চনও যেমন পাওয়! যায়, সাংখ্যেরও সেইরূপ নিন্দ। 
পাওয়! যায়। প্রাচীন ভারতে যে মায়াবাদ ছিল ন! তাহা সম্পূর্ণ স্ত্য। শঙ্করের কিছু পূর্ব হইতে 
উহার অঙ্কুর উদ্ভুত হইয়াছিল। মাধ্যমিক বৌদ্ধদের ভিতর ঠিক শঙ্করের মত মায়াবাদ ছিল তবে 
তাহার মূল পদার্থ "শূন্', শঙ্করের মূল পদার্থ ঈশ্বর। মাধ্যমিকদের ও বৈদাস্তিকদের মায়ার লক্ষণ 
প্রায় একরূপ। তাই মায়াবাদীদের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলির খ্যাতি আছে। বৈদান্তিকেরা বলেন “ন 
সতী নাসতী মায়া ন চৈবোভয়াত্মিকা। সদসপ্তামনির্ববাচ্যা মিথ্যাভূতা সনাতনী ॥৮ মাধ্যমিকেরা 
বলেন “ন সন্নাসন্ন সদসন্ন চাপুযুভয়াত্মকম্। চতুষ্ষোটি-বিনির্ঘক্তং তত্বং মাধ্যমিক! বিছুঃ ॥” গোঁড়- 
পারদাচার্ধ্য ( যিনি শঙ্করের পরমগ্রু ) মাগুুক্য কারিকার অনেক স্থলে বৌদ্ধশাস্তে ব্যবহৃত শব্ধ সকল 
ব্যবহার করিয়াছেন, থ! সংবৃতি, বুদ্ধ: নায়ক, তাপী ইত্যাদি । কারিকাস্থিত নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি, 
পাঠ করিলে সহস! তাঁহাকে বৌদ্ধ মনে হইতে পারে । “জ্ঞানেনাকাশকল্পেন ধর্্মান্ যো গগনোপমান্। 
জ্ঞেয়াভিন্নেন সম্ু্ধ স্তং বন্দে দ্বিপদান্বরম্ ॥ ৪1১। এবং হি সর্বথা বুদ্ধৈরজাতিঃ পরিদীপিতা ॥ 81১৯ । 
ংবৃত্য। জায়তে সর্ববং শাশবতং নান্ডি তেন বৈ ॥ ৪1৫৭ | বিষয়ঃ স হি বুদ্ধানাং ততঘ্বাম্যমজমঘয়ম্॥ 81৮%। 

অস্তি নাস্ত্স্তি নাস্তীতি নান্ডীতি নান্ডিব৷ পুনঃ। কোট্যশ্চততর এতাস্ত গ্রহৈধাসাং সদ। বৃতঃ। 
ভগবানাভিরস্পৃ্টো৷ যেন দৃষ্টঃ স সর্বদৃকৃ ॥ ৪1৮৪ । অনব্ধাবরণাঃ সর্ব ধর্্াঃ প্রন্কতি-নির্শলাঃ। 
আদৌ বুন্ধাস্তথ৷ মুক্তা বুধ্ন্ত ইতি নায়কা; ॥ ৪1৯৮। ক্রমতে ন হি বুদধন্ত জ্ঞানং ধর্দেযু তাপিনঃ। 
সর্ব ধন্মীস্তথ। জ্ঞানং নৈতদ্ বুদ্ধেন ভাষিতম্ ॥ ৪1৯৯। বাহার! বৌদ্ধশাস্ব পাঠ করিয়াছেন 
তাহার! সাঘৃশ্ত উপলব্ধি করিতে পারিবেন। 

৫৭ 



৪৫০ শাহর দর্শন ও সাংখ্য। 

বালির পাহাড়” যেমন “এক”, শঙ্করের ঈশ্বরও সেইরূপ “এক'। একথানি গালিচার কারণ 
[ উপাদান] কি ইহা জিজ্ঞাসা করাতে একজন বলিল পাট এবং তৃলা' ; আর একজন বলিল “নূতা' | 
প্রথম বাদী যেরূপ ছৈতবাদী, সাংখ্য সেইরূপ ছৈতবাদী; আর মায়াবাদী শেষোকের স্তার 
অধৈতবাদী। এই গৃহ কিসের দ্বার! নির্মিত?-_-এই প্রশ্নের উত্তরে একজন ঝলল প্উহা! মাঁটী, 
পাথর ও কাঠের দ্বার! নির্শিতি” ; আর একজন “অদবৈতবাদী” বলিল উহ “পদার্থের” দ্বারা নির্মিত। 
এই পপদার্থবাদীর' স্ঠায় শঙ্কর অছৈতবাদী। * 

৩। বস্তুতঃ বেদা্তীর৷ সাংখীয় তত্বদৃহি মোটেই বুঝেন না। সাংখোর দর্শন তন্বদর্শন, 
আর শঙ্করের দর্শন অতাত্বিক দর্শন। সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ পুরুষবিশেষ এই ব্রহ্গাণ্ড রচন৷ 
করিয়াছেন তাহা সাংখ্যের অমত নহে। কিন্ত সেই ঈশ্বর কতকগুলি তত্র সমষ্টি । অর্থ, ইন্দ্রিয়, 
মন, অহং ও মহৎ, ইহাঁদের দ্বার! ঈশ্বর কল্পন। করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। মহতের কারণ অব্যক্ত 
আর চিন্রপ পুরুষ ? অতএব এই ছুইটী মূলতত্ব সতরাং ঈশ্বরের উপাদানভূত হইল। অর্থাৎ, সর্বজ্ঞ 
সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর কল্পন! করিলে তাহার মনোবুদ্ধযাদি কল্পন! করিতেই হইবে। বুদ্ধির কারণ অব্যক্ত 
ও পুরুষ সুতরাং ঈশ্বর অব্যক্ত ও পুরুষের দ্বারা নিশ্মিত। শ্রুতিও জগতের ষ্টার বৃদ্ধি দ্বীকার 
করেন। “বহ্বহ-স্তাম্” ইত্যাদি তাহার প্রমাণ। 

৪। সাংখ্যসম্বন্ধে শঙ্কর যাহা যাহা আপত্তি করিয়াছেন তাহা এবং তাহার অন্তাষ্যতা অতঃপর 
প্রদূশিত হইতেছে । 

শঙ্কর বলেন “সাংখ্যেরা পরিনিষ্টিত বা সিদ্ধ বস্তুকে প্রমাণান্তরগম্য মনে করেন 1৮ কিন্ত 
আগমসিন্ধ বস্তুকে অন্ুমানসিদ্ধ করাতে কিছুই দোষ নাই। শঙ্কব্ও তাহাই করিয়াছেন, তবে তিনি 
মূল পর্য্যন্ত অন্থমানপ্রমাণ যোজন। করিতে পারেন নাই, সাংখ্যের! তাহা করিয়াছেন। সাংখ্যমতে 
তিন প্রমাণ-_ প্রত্যক্ষ, অন্নমান ও আগম। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বার! যাহ! সিদ্ধ ন| হয় তাহ! 
আগমের দ্বারা সিদ্ধ হয়। আত্মসাক্ষাৎকারী খধিগণ নিজেদের উপলব্ধ পদার্থ যে ন্যায্য লক্ষণার দার! 
উপদেশ করিয়াছেন, তাহার সিদ্ধির স্যায়সমূহই সাংখ্য দর্শন। উপনিষদের যাঁজ্তবন্ধ্, অজাতশক্ত 
প্রভৃতি ব্রহ্ম ও রাজধিরাঁও এরূপে যুক্তির দ্বার! আত্মার স্বরূপ শিক্ষার্থীর কাছে বিবৃত করিয়াছেন, 
সাংখ্যও অবিকল তদ্রুপ, অতএব শঙ্করের উক্ত দোষোল্লেখ নিঃসার। বস্ততঃ সাংখ্যেরা শ্রবণ, 
মনন ও নিদিধ্যাসন মার্গের দ্বারাই যাইগা থাকেন। “সাংখ্যের। আগম মানেন না, শঙ্করের তাহা 
বিলক্ষণতা” ইহা সত্য নহে। বস্তুতঃ বিবাদ দর্শন এবং শ্রুতির দর্শন-মূলক অর্থ লইয়া, শঙ্কর যাহ! 
বুঝিয়াছেন ও ব্যাখ্য। করিতে চাহেন তাহাই ঠিক, আর সাংখ্যের বুঝা ও ব্যাখ্য ঠিক নহে ইহা 
প্রতিপন্ন করিবার জন্যই শঙ্কর রাশি বাশি তর্কের অবতারণ| করিয়াছেন। সাংখ্যেরাও তাহার 
উত্তর দিয়া থাকেন। অতএব দর্শন লইয়াই বিবাদ। শ্রুতিকে নিজম্ব করিবার শঙ্করের 

* অধৈতবাদ সম্বন্ধে জয়ন্ত ভট্ট বলেন ণ্যদি তাবদ্ অধবৈতসিদ্ধো প্রমাণমস্তি তরি তদেব 
দ্বিতীয়মিতি নাইঘ্বৈতম্। অথ নাস্তি প্রমাণং তথাপি নিতরামইৈতমপ্রামা ণিকায়াঃ সিদ্ধেঃ অভাবাগিতি। 
ন্তা্থবাদোখবিকল্পমূলম্ অছৈতবাদং পরিহৃত্য তম্মাদ। উপেয়তামেষ পদার্থভেদঃ প্রত্যক্ষলিঙ্গাগম- 
গম্যমানঃ” ॥ (ন্চায়মঞ্জরী আঃ ৯)। অর্থাৎ যদি অদ্বৈতসিদ্ধিবিষয়ে প্রমাণ থাকে তাহা হইলে 
সেই প্রম্মণই দ্বিতীয় বস্ত অতএব অদ্বৈতসিদ্ধি হইতে পারে না। আর যদি বল প্রমাণ নাই তাহা 
হইলে নিতান্তই অদ্বৈত অসিদ্ধ, কারণ অপ্রামাণিক বিষয়ের সিদ্ধি নাই। অতএব মনত্ার্থবাদ জনিত 
অলীক কল্পনামূলক অগৈতবাদ ত্যাগ করিয়া এই প্রত্যক্ষ, অন্ধুমান ও আগম সিদ্ধ পদার্থ কেদ 
গ্রহণ করুন। 



সাংখীীয় গ্রকরধমালা ৪৫১ 

কিছুই অধিকার নাই। (ইংলগ্ডের কন্সারভেটিব ও লিবারেল দলে বিবাদ থাঁকিলেও কেহই 
রাজদ্রোহী নহে বা রাজ্য কাহারও নিজদ্ব নহে )। 

শঙ্কর বলেন_ তর্ক অগ্রতিষঠ, তদ্দার! মূল জগৎকারণ নির্ণয় করিতে যাওয়। উচিত নহে। কারণ 
তুমি যাহা! তর্কের দ্বার স্থির করিলে অধিকতর তর্ককুশল ব্যক্তি তাহ! বিপর্যস্ত করিতে পারে, 
এইরূপে কখনও কিছু স্থির হইবার যো নাই। ইহা সত্য হইলে সেই কারণেই শঙ্করের 
তর্কের দ্বার! শ্রত্র্থ নির্ণয় করিতে যাওয়া অন্তায় হইয়াছে। তাহা অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি 
তাহার তর্বজাল ছিন্ন করিয়। শ্রুতির অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারেন। অতএব শ্রুতির ব্যাখ্যাও 
অপ্রতিষ্ঠ। ফলতঃ বামানুজাদি অনেকেই স্ব স্ব দর্শনঅনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে শ্রত্যর্থ নির্ণয় করিয় 
গিয়াছেন, অতএব শঙ্কর যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহা লইয়া চুপ করিয়া থাকা উচিত ছিল। সাঁংখ্যেব 
যুক্তির সহ্ত্তর দিতে না পারিয়৷ শঙ্কর একস্থানে ১১৬ স্থ] অজ্ঞেয় বাদের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন ;- 

“অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাব! ন তাংন্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রক্ৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্ন্ত লক্ষণম্” ॥ * 
অতএব জগৎ-কারণ যাহ৷ সিদ্ধাদিরও দুর্বোধ্য, তদ্ধিষয়ে তর্কযৌজন! .কর! উচিত নহে। তাহ 
আগমের দ্বারাই গম্য। তাহা হইলে ক্রিস্ত কথা হইতেছে কোন্ আগম কাহার ব্যাখ্যা সমেত 
গ্রাহা? সাংখ্যই প্রাচীনতম খষিদের দর্শন অতএব তাহাই গ্রাহ। শস্করের ব্যাখ্যা সুতরাং হেয়। 
বন্ততঃ সাংখ্যের! অচিন্ত্যতাবকে তর্কুক্ত করিতে যাঁন না। অচিন্ত্য পদার্থ আছে, এই সত্বা-সামান্য 
সর্ধথা চিন্ত্য ; সাংখ্যের সেই সত্তাই অনুমানের দ্বার! স্থির করেন, আর যাহ! অচিন্ত্য তাহাও 
তর্কের দ্বারা স্থির করেন; যেমন প্রকৃতি ও পুরুষের শ্বরূপ। পুরুষের স্বরূপ অিস্ত্য কিস্ত তিনি 
আছেন ইহ চিন্ত্য। অনুমানপ্রমাণের দ্বারা সাংখ্যের৷ এইরূপ সামান্তমাত্রের উপসংহার করিয়া 
আগমের মনন করেন। উহা! মণিকাঞ্চনযোগের স্তায় উপাঁদেয়। শঙ্কর তাহা সম্পূর্ণ পারেন নাই 
বলিয়া তাহ৷ হেয় নহে। 

পরস্ত “ঈশ্বর জগৎকার্ণ' ইহা! চিন্ত্য বিষয়। তাহা সত্য কি মিথ্যা তাহা তর্কের দ্বারা! পরীক্ষণীয়। 
কিঞ্, সাংখ্যদের পুরুষ, মোক্ষ ও মহদাদি-তত্ববিষয়ক তর্কপূর্ণ মননসমস্তের মূল আগম, তন্বরর্শী 
মহ্ষিগণ উহার শ্রবণ ও ঘুক্তিময় মনন উভয়ই উপদেশ করিয়াছেন। সাধারণ মণীষী ব্যক্তির তর্ক 
অপ্রতিষ্ঠ, কিন্তু পারদর্শী কপিলাঁদি খধিদের উপদিষ্ট তর্ক অপ্রতিষ্ঠ নহে। পরোক্ষ বক্তার বাক্যের 
অর্থাবিফাররূপ তর্ক (বা £066101501100) যাহা শঙ্কর করিয়াছেন তাহা সর্বথ! অপ্রতিষ্ঠ, সাংখ্যের 
তর্ক জ্যামিতির তর্কের স্তাঁয় জুপ্রতিঠিত। 

৫। শঙ্কর বলেন “সাংখ্যের! ব্রিগুণ, অচেতন, প্রধানকে জগতের কারণ মনে করেন” ইহা 
কতক সত্য, যেহেতু সাংখ্যমতে ত্রিগুণ উপাদানকারণ, তত্ব্যতীত চেতন পুরুষ নিমিত্তকারণ। কিন্ত 

* শঙ্করের উদ্ধত এই প্রামাণ্য শ্লোক হইতে সাংখ্যের বহু পুরুম্ঘ এবং অষ্ট প্রকৃতি সিদ্ধ হয়। 
্রন্কৃতিত্যঃ” ( প্রক্কৃতিগণ হইতে ) বলাতে এখানে অষ্ট প্রকৃতি বুঝাইয়াছে, আর তাহাদের 
পর' বন্ধ পুরুষ । যথা শ্রুতি__“মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ”, আর “অচিস্ত্যা” “ভাবা 
এইরূপ বহুবচন থাকাতে বহু পুরুষ সিদ্ধ হইল। নিগু পুরুষই প্রকৃতি হইতে “পর” । শঙ্করের 
ঈশ্বর প্রকৃতি হইতে পর নহেন। শ্রুতি বলেন “মারিনন্ত মহেশ্বরম্”, পঞ্চদণী বলেন দ্মায়াখ্যায়াঃ 
কামধেনো বথসৌ জীবেশ্বরাবুভৌ”। 
পপ্রকৃতিগণ” অর্থে অব্যক্ত মহদাদি অষ্ট প্রন্কৃতি, অতএব “অব্যক্ত, মহৎ আদি নাই” শব্বরের 

এই উক্তি তাঁহার নিজের সহায়ক শাস্ত্র হইতেই খণ্ডিত হইল। 



৪৫২ শাঙ্কর দর্শন ও সাঁংখ্য। 

শঙ্কর যে বলেন “সাংখ্যের! প্রধানকে সর্বজ্ঞ, সর্ধবশক্তিমৎ মনে করেন” ইহা সত্য নহে। শঙ্করকে 
কোনও সাংখ্য উহা! বলিয়াছিলেন, কি শঙ্করের উহ! কল্পিত তাহা স্থির নাই; কিন্তু সাংখ্যের যে 
উহা মত নহে তাহা নিশ্চয় । সাখ্যমতে উপাধিযুক্ত পুরুষই সর্বজ্ঞ বা অরজ্ঞ হইতে পারে। 
কোনও তত্ব "সর্বজ্ঞ ব! অল্লজ্ঞ' হইতে পারে ন|। জ্ঞান ও শক্তি প্রধানপুরুষের সংযোগজাত 
পদার্থ সুতরাং উহ! প্রধানতত্ত্বের ব্যবচ্ছেদক গুণ হইতে পারে না। জ্ঞানমাত্রই বিষয়তন্ব ও করণ- 
তত্ব সাপেক্ষ । সন্ত, রজ ও তম গুণের সাম্যাবস্থা প্রধান। তাহা সর্বজ্ঞ নহে। সত্য বটে 
জ্ঞানে সত্বগুণ প্রধান এবং রজন্তম সহকারী কিন্তু তাহাতেও প্রধান সর্বজ্ঞ হইবে ন1। 

অতএব শঙ্কর যে বলেন সাংখ্যমতে “অচেতন প্রধান স্বতঃ সর্বজ্ঞ” তাহা! অলীক । সুতরাং 
শঙ্কর & মতের খণ্ডনবিষয়ে যে সব যুক্তি দিয়াছেন তাহা “বহ্বার্তযুক্ত লঘুক্রিয়া' হইয়াছে । তাহাতে 
শব্কর প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন বটে কিন্ত সাংখ্যের কিছুই ক্ষতি হয় নাই। 

! সৌপাঁধিক পুরুষবিশেষই সর্বজ্ঞ হইতে পারেন। সাঁংখ্য হিরণ্যগর্ভ নাঁমক তাদুশ পুরুষকে 
রহ্মাণ্ডের শ্রষ্টা বলেন, শ্রাতি তাহারই প্রশংসা করিয়াছেন ।* তত্বদৃষ্টিতে দেখিলে সোপাঁধিক পুরুষ- 
মাত্রই যে পুরুষ ও প্রধানের সংযোগ, তাহা পূর্বে প্রদশিত হইয়াছে। 

৬। শঙ্কর সর্ববজ্ঞের এইরূপ অর্থ করেন, “্স্ত হি সর্ধ্ববিষয়াভাসলক্ষণম্ জ্ঞানং নিত্যমস্তি সোই- 
সর্বজ্ঞ ইতি বিপ্রতিষিদ্ধম।” ইহা সত্য । কিন্ত তাহা হইলে নিত্য জ্ঞান ও নিত্য জ্ঞেয় বিষয় 
স্বীকার করিতে হয়। নিত্য দ্রষ্টা ও নিত্য দৃশ্ত থাকা যদি "অদ্বৈতবাঁদ” হয় তবে দ্বৈতবাদ কি হইবে? 

৭। জশ্বর সোপাঁধিক [ প্রাকৃত-উপাধিযুক্ত ] যেহেতু করণ ব্যতীত জ্ঞান ও শক্তি থাঁকা সিদ্ধ 
হয় না, ইহা সাংখ্যেরা বলেন। শঙ্কর তাহার উত্তরে কোনও যুক্তি দিতে পারেন নাই, কেবল স্ব- 
দৃষ্টির অনুযারী ব্যাখ্যাসহ শ্রতির দোহাই দিয়াছেন। 

“ন তন্ত কাধ্যং করণঞ্চ বিগ্ভতে * * * স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলব্রিয়া চ॥ অপাঁণিপাদো জবনো 
গ্রহীতা, পশ্ঠত্চস্ষুঃ সঃ শৃণোত্যকর্ণচ স বেত্তি বেগ্ভং ন চ তন্তান্তি বেত্ত। তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহীন্তম্।” 
শঙ্কর মনে করেন যে এই ছুই শ্রুতিতে “শরীরাদি-[ করণ ] নিরপেক্ষ অনাঁবরণ জ্ঞান আছে” তাহাই 
গ্রদপিত হইয়াছে । বল! বাহুল্য এ শ্রুতির অর্থ তাহা নহে (কারণ সাংখ্যপক্ষে উহা অন্ত যুক্তিযুক্ত 
ব্যাখ্যা হয় )। কিন্ত শঙ্করের ব্যাথ্য। যথার্থ কি সাংখ্যদের ব্যাখ্যা প্রকৃত তাহা কে বলিবে? এ 
শুতিদ়্ সাঁংখ্যযোগ অনুসারে ব্যাখ্য| করিলে উহার সুন্দর ও সঙ্গত অর্থ প্রকটিত হয় এবং 
শঙ্করের দীড়াইবার স্থান থাকে না। যৌগীরা বলেন ঈশ্বর “সদৈব মুক্তঃ সদৈবেশ্বরঃ” 
( যোগভাম্য)। অতএব তাহার জ্ঞান-বল-ক্রিয়া বা এরশ্ব্্য স্বাভাবিক অর্থাৎ আগন্তক নহে। 
ধাহার| যোগ-সিদ্ধি করিয়। অলৌকিক জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া লাভ করেন, তাহাদের শ্রশ্বধ্য আগন্তক । 
উহার এরূপ অর্থও হয় যে, চৈতন্তের ভিতর জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া নাই। উহার! অর্থাৎ সত্ব, রজ ও 
তম স্বাভাবিক ব৷ প্রাকৃতিক । 

আর “তীহার কাঁধ্য ও করণ নাই” এই অংশের যথাবণিক অর্থ গ্রহণ করিলে শঙ্করের জগৎকর্ত 
ঈশ্বরই নির্ত হী। বস্তুত; এই অংশ যোগোক্ত সর্বজ্ঞ অথচ নিষ্রিয়, মুক্তপুরুষবিশেষ রূপ ঈশ্বর 
সম্বন্ধে অধিকতর যুক্ত হয়। মুক্ত পুরুষের! রাধ্য ও করণের বশ নহেন সুতরাং ঈশ্বরও সেরূপ 
নহেন। 

শঙ্করের মতে কার্য অর্থে শরীর, আর করণ ইন্দ্রিয়। তাহা হইলেও সাংখ্যপক্ষের গতি নাই; 

% স্ততিতে প্রণংসামূলক অনেক আরোপিত গুণ থাকে। ঈশ্বরের স্তিপর শ্রুতিতেও সেইরূপ 
আছে। শন্কর তৎসমূহকে ততবন্বরূপ মনে করিয়া! অনেক ত্রানস্তির স্জন করিয়াছেন। 



সাংখ্ঠীয় প্রকরণমালা। 8৫৩ 

কারণ সিদ্ধপুরুষের৷ শরীর ও ইন্দ্রিয় লইয়া বসিয়৷ থাকেন না। তাহার! নির্মাণচিত্ত দিয়! শব্ধ 
প্রকাশ করেন, পরশ্বধ্যপ্রকাশ করিয়। সেই নির্মাণচিত্ত সংহরণ করেন, ইহা! যোগশান্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। 
সেই নির্মীণচিত্ত অশ্মিতার দ্বার! হয্ব-_“নির্ীণচিততান্তম্মিতামাত্রাৎ” ( যোগস্ুত্র )। 
ঈশ্বর ত দুরের কথা, সিদ্ধ যোগীরাও হস্তপদাদির দ্বারা পরশ্বর্যগ্রকাশ করেন না। তাহারা 

উক্ত নির্ধীণচিত্তের দ্বারাই কাধ্য করেন, অতএব দেহেস্ত্রিয় ঈশ্বরের ন! থাকিলেও তিনি নির্মাণচিত্তের 
দ্বার! খ্রশ্বর্ধ্য প্রকাশ করেন। সর্বকরণ-ব্যতিরেকেও তিনি “করণকাধ্য* করেন এইরূপ অঙঙ্গত 
ব্যাখ্যা কখনই গ্রাহ নহে, বস্তুতঃ জ্ঞান, ক্রিয়া ও বল অর্থে ই করণধর্মম। 

দ্বিতীয় শ্রুতির অর্থ এই-_তিনি অপাণিপাদ হইলেও বেগবান্ ও গ্রহীতা ; অচক্ষু হইলেও 
তিনি দেখেন, অকর্ণ হইলেও তিনি শ্রবণ করেন। তিনি বেগ্কে জানেন; তাহার কেহ বেত 
নাই। তাহীকেই অগ্র্য মহান্ পুরুষ বলা হইয়াছে। 

শঙ্কর নিগু ৭ পুরুষ, সদামুক্ত ঈশ্বর, ও প্রথমজ পূর্ববসিদ্ধ হিরণ্যগর্ড এই তিনকে “আত্মা নামের 
সাঁদৃশ্ত হেতু এক মনে করিয়! সেই দর্শন ( বা [0501 ) অন্থুসারে শ্রুতিব্যাখ্যা। করিয়াছেন। বস্তুতঃ 
এ শ্রুতির লক্ষ্য ঈশ্বর ণহেন, কিন্তু নিগুণ পুরুষ । পুরুষ দ্রষ্টা বা বেত, অতএব তাঁহার আর কে 
বেত্তা হইবে? তজ্জন্য তাহার বেত্তা নাই, তিনি আত্মার (বুদ্ধির) আত্মা; অর্থাৎ বুদ্ধিতে 
উপার্ঢ় বিষয় সকলের সাক্ষী, অতএব বুদ্ধিস্থ বিষয় সকল ( গমন-শ্রবণ-দর্শনাদি ) পুরুষের সাক্ষিত্থের 
দ্বারাই জ্ঞাত হয়। দ্রষ্টা প্রত্যয়ান্মপপ্ত, তাই জ্ঞান ও কাধ্য সকল বিজ্ঞাত হয়, নচেৎ তাহারা 
অচেতন অব্যক্ত-স্বরূপ ; অতএব পুরুষই উপদর্শনের ছারা জ্ঞান ও কাধ্যের ব্যক্ততার হেতু, তাই 
তিনি অপাঁণিপাঁদ হইলেও জবন ও গ্রহীতা ; অচক্ষু হইলেও দ্রষ্টা ইত্যাদি । 

অতএব উক্ত শ্রুতিদ্বয় করণব্যতিরেকে জ্ঞানোৎপত্তির উপদেশ করেন নাই। যোগ- 
সিদ্ধদের কচিৎ স্থূল শরীর ও স্থুল ইন্দ্রিয় ব্যক্ত না থাকিলেও ুক্ম করণের দ্বার জ্ঞানোৎপত্তি হয়। 
জ্ঞাতা, জ্ঞানকরণ ও জ্ঞেয় এই তিন জ্ঞানসাধন পদার্থ ব্যতিরেকে জ্ঞান-পদার্থ বুঝিবার বা ধারণ! 
করিবার যোগ্য নহে; সুতরাং করণ-শূন্-জ্ঞানশালী কোন পদার্থ বলিলে তাহা বুঝিবার পদার্থ হইবে 
না, কিন্ত অসম্ভব প্রলাঁপমান্ত্র হইবে । “সসীম অনন্ত যেমন অসন্বন্-প্রলাপ শঙ্করের করণ- 
শৃন্-জ্ঞানশীলী ঈশ্বরও তদ্রুপ * 

অবিদ্যাযুক্ত পুরুষের ক্রিষ্ট জ্ঞান শরীরাদি-করণের দ্বারা হয়, আর বিভ্যাধুক্ত পুরুষের অক্রিষ্ট 
জ্ঞানও করণের দ্বারা হয়। ঈশ্বর হইতে ক্রিমি পধ্যস্ত সমন্ডেরই জ্ঞানোৎপত্তিবিষয়ে এই 
নিয়ম। অতএব শঙ্করের সর্বজ্ঞ ঈশ্বর অসংহত পদার্থ নহেন কিন্তু পুরুষ ও প্ররৃতি-রূপ সাংখীয় 
মূল তত্বদ্ধয়ের সংঘাতবিশেষ হইলেন। ঈশ্বরের আত্ম। অসংহত চিদ্রপ পুরুষত্ব এবং ঈশ্বর 
যন্ধার! পশ্ধয প্রকাশ করেন সেই এঁশ্বরিক অন্তঃকরণ মূলত প্রকৃতিতত্বের অন্তর্গত | 

৮। শঙ্কর বলেন (১। ১৫ সুত্রের ভাষ্যে) “সংসারী জীবেরই শরীরাদির অপেক্ষা 
করিয়! জানোৎপত্তি হয়, ঈশ্বরের সেরূপ হয় না” আবার তিনিই বলেন ঈশ্বর ছাড়া অন্ 
সংসারী নাই। এই বিরুদ্ধ কথার মীমাংস! শঙ্কর এইরূপে করেন ;--সত্য বটে ঈশ্বর হইতে অন্ট 
সংসারী কেহ নাই, তথাপি দেহাদিসংঘাতরূপ উপাধিসংযোগ (সম্বন্ধ ) আমাদের অভিপ্রেত, যেমন 

রঃ কেহ কেহ বলিবেন মাছের সু বুদ্ধি হার ঈশ্বর কিসে নিশি তাহা স্থির করিতে যাও়া 
ধৃষ্টতা মাত্র। ইহা! সত্য হইলে যাহারা কষুপ্ বুদ্ধির দ্বারা “ঈশ্বর' পদার্থ উদ্ভাবিত করিয়াছে তাহারাই 
সপ ঈশ্বরও মানবের উদ্ভাবিত পদার্থ বিশেষ । সকল সম্প্রদাই নিজেদের ধারগাসুযায়ী 

কল্পন। করেন। 
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ঘট, শরাব, গিরি গুহাঁদির সহিত আকাশের সম্বন্ধ এবং তজ্জনিত “ঘট ছিদ্র” “করক ছিদ্র” প্রভৃতি 
মিথ্য। শবদপ্রত্যয়ব্যবহার 'লোকে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ এন্থলে দেহাদি-সংঘাতোপাধির সন্বন্ধজনিত 
অবিবেক হুইতে ঈশ্বর ও সংসারিরূপ মিথ্যা ভেবুদ্ধি উৎপন্ন হয়।” ইহা শঙ্কর দর্শনের অন্ততম 
স্তস্ত হবরূপ। ইহাতে যে যে শঙ্কা হয় তাহার উত্তর কিন্তু মায়াবাদীর৷ দিতে পারেন না। ইহাতে 
শঙ্ক! হইবে__উপাধিসন্বন্ধ সংসারিত্বের কারণ ইহা শ্বীকাধ্য ; কিন্ত সংবোগ হইলে ছুই বস্ত্র প্রয়োজন । 
এক অস্ধিতীয় ব্রক্মই যদি আছেন, তবে উপাঁধি আসিবে কোথা হইতে ? শঙ্করও বলেন “থিষ্ঠে৷ হি 
সম্বন্ধ: | 

ঘটও আছে আকাশও আছে, তাই উপাধিসন্বন্ধ হয় ; কিন্তু ঈশ্বরের দেহাঁদি উপাঁধি আসে কোথা 
হইতে? তিনি কি লীলাবশত “অনাদি” উপাধি “স্থজন” করিয়াছেন? লোকে অজ্ঞান বশত 
ঘটচ্ছিদ্র করকচ্ছিন্্র বলে, কিন্তু ঈশ্বরের উপাধিসন্বন্ধ হইলে কে অজ্ঞান বশত সংসারী বলে ও দেখে? 
উপাধিসংযোগ ও ভ্রান্তি একই কথা । যখন অন্রান্ত ঈশ্বর ছাড়! আর কিছু নাই তখন এ ভ্রান্তি 
কাহার ও কেন হয় তাহাই প্রশ্ন । শঙ্কর উহার কিছুই উত্তর দিতে পারেন নাই। 

আবার শঙ্কর বলেন অধ্যাস অনাদি । ছুই পদার্থ থাকিলেই সর্বত্র অধ্যাঁস হইতে পারে। 
শঙ্করও বলেন দেহাঁদি উপাধি ও ঈশ্বর এই ছুই পদার্থেরই অধ্যাস হয়, সুতরাং এই ছুই পদার্থই 
অনাদি সম্তা। অর্থাৎ, অনাদিকাল হইতে ঈশ্বরও আছেন উপাধিও আছে। কখনও এরূপ ছিল 
ন| যে কেবল ঈশ্বর ছিলেন। সুতরাং অধৈতবাদ নিঃসার বাঁচারস্তণ মাত্র, দ্বৈতবাদই সত্য । 
মারাবাদীর! বলিবেন উপাধি ঈশ্বরে অনির্ববচনীয় ভাবে থাকে । কিন্তু অনির্ব্চনীয় ভাবেই থাকুক বা 
নির্ববচনীয় ভাবেই থাকুক, ব্যাক্ৃত ভাবেই থাকুক বা অব্যারুত ভাবেই থাকুক, তাহা যে থাকে বা 
আছে তাহা বলিতেই হইবে । 

সাংখ্যের৷ সেইরূপই অর্থাৎ প্রপঞ্চ যে আছে (ব্যক্ত ব! অব্যক্তভাবে। এইরূপই বলেন। তাহাই 
প্রকৃতি। অতএব এ সম্বন্ধে সাংখ্যের অসম্মত কোন কথা বলিবার যে নাই। বস্তরতঃ সাংখ্যের 
সর্বব্যাপী তত্রদর্শন অতিক্রম করা মানববুদ্ধির সাধ্যায়ত্ত নহে। অগ্ভাবধি জগত্তত্ব সম্বন্ধে যে যাহা 
বলিয়াছে, আর মাঁনব-মনের দ্বারা যাঁহ। তদ্বিষয়ে বল! যাইতে পারে, তাহা সমন্তই সিদ্ধেশ্বর আদি- 
বিদ্বান্ পরম্ধি কপিলের সর্বব্যাপী তন্বদর্শনের অন্তর্গত হইবে। ণন তদস্তি পৃথিব্যাং” ইত্যাদি 
গীতার বচন স্বরধ্য। 

৯। উপম! এবং উদাহরণের ভেদ মায়াঁবাদীরা তত বুঝেন না। “ঘটাঁকাঁশ' ও “মহাকাশ' 
মায়াবাঁদীরা উপমা-স্বরূপে ব্যবহার করেন না কিন্তু উদাহরণ-স্বূপে করেন। উপম৷ প্রমাণ নহে। 
উহার দ্বার! বুবিবার কথঞ্চিৎ সাহাষ্য হয় মাত্র। উদাহরণ হইতে উৎসর্গ ব! নিয়ম সিদ্ধ হয়; 
তাহা যুক্তির হেতুষ্বরূপ অঙ্গ হয় । 

“আত্মা আকাশব$' এরূপ উপমা শাস্ত্রে আছে, কিন্তু উহ! উপমারূপে ব্যবহীর না করিয়া 
মাঁয়াবাদীরা উহাকে উদাহরণরূপে ব্যবহার করেন। তাহার। বলেন আকাশের ঘটক্ৃত রি 
হয়, কিন্তু তাহাতে আকা লিপ্ত বা স্বরূপচ্যুত হয় না । ইহাতে এই নিয়ম সিদ্ধ হয় যে, পদার্থ 
বিশেষের উপাধির দ্বারা স্বরূপচ্যুতি হয় না । পরমাত্মাও সেই জাতীয় পদার্থ। অতএব উপাধির 
দ্বারা তাহারও স্বরূপের ব্চ্যিতি হয় না। 

যখন মায়াবাদী আচীধ্য বলেন “উপাধিযোগে পরমাত্মীর শ্বরূপহানি হয় না”, তখন যদি 
বুভূতন্তু জিজ্ঞাসা করেন “তাহা! হয়! কিরূপে সম্ভব । আচাধ্য তহ্ত্তরে ঘটাকাশ ও মহাকাশ উদাহত 
করিয়! উহা! সিদ্ধ করিয়! দিয়া থাকেন। শঙ্করকেও তীহার দর্শনের নাভিস্থানে আকাশ-পদার্ঘকে 
গ্রহণ করিতে হুইয়াছে। ঘটাকাশ ও মহাকাশ পদাঁথ না! থাঁকিলে মায়াবাদ থাকিত কিনা সন্দেছ। 
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বল! বাহুল্য উদ্দাহরণ বান্তব হওয়। চাই। কিন্তু মায়াবাদীর আকাশরূপ উদাহরণ বাস্তব 
পদার্থ নহে, কিন্ত বৈকল্পিক পদার্থ, অর্থাৎ তাহ। শবজ্ঞানানুপাতী বস্তশূদ্য পদার্থবিশেষ। আকাশ 
নামক যে ভূত, যাহার গুণ শব্ধ, তাহ! এ ণঘটাকাশের, আকাশ নহে। কারণ, ঘটের মধ্যে শব্ধ 
করিলে তাহা অনেক পরিমাণে ঘটের দ্বার রুদ্ধ হয়, অতএব ঘটম্ধ্স্থ শব্দগুণক, আকাশভৃত 
বস্তুতই ঘটের দ্বার! সংচ্ছিন্ন হয়। তাহার দ্বারা মার্াবাদীর বর্গের নির্লিগ্ততা ও অপরিচ্ছিন্তা- 
হ্বভাব সিদ্ধ হইবার নহে। 

আর এক বৈকল্পিক আকাশ আছে, তাহার অপর সংজ্ঞা! অবকাশ ও দিক্। তাহ! পঞ্চূতের 
নিষেধমাত্র। নিষেধ বা অভাব পদার্থ, শবজ্ঞানান্পাতী বস্তশৃন্ঠ পদার্থ, মীয়াবাদীর আকাশও এই 
বৈকল্পিক আকাশ । 

বিশ্বের উর্ধা অধঃ যেখানে দেখিবে সেইখানেই পঞ্চভৃত। শব, স্পর্শ, রূপ, রদ ও গন্ধ ইহাদের 
একতম গুণ নাই একপ স্থান নাই । পৃথ্থী ও অস্তরীক্ষ বাধু-আলোকাদিতে পূর্ণ। ঘটের মধ্যেও 
বায়ু'আলোকাদি পাঁঞ্চভৌতিক পদার্থে পূর্ণ থাকে! অভৌতিক আকাশ কুত্রাপি থাকে ন1। বস্তুতঃ 
শব্দাদি-গুণ-বিষুক্ত স্থান কল্পনা করাও অসাধ্য । তবে বলিতে পার “কোন স্থানে যদি শবম্পর্শরপাদি 
না থাকে, সেই স্থানকে আকাশ বলি।” তাহার লক্ষণ হইবে শবাদি-শূনত স্থান। কিন্তু শবাদি- 
শূন্য স্থান ধারণাঁযোগ্য নহে; সুতরাং তাদৃশ আকাশকে শব্াদিশৃন্য বিকল্পনীয় পদার্থ বলিতে হইবে, 
অর্থাৎ নাম আছে বস্ত নাই এরূপ পদার্থ। 'অতএব এ বাক্মাত্র আকাশের গুণকে উদাহরণম্বরূপ 
করিয়া কিছু প্রমীণ করিতে যাইলে সেই প্রমাণের মূল বিকল্পমাত্র হইবে। 

“ঘটরূপ উপাধির দ্বারা আকাশ পরিচ্ছিন্ন বা লিপ্ত হয় না” এরূপ বলিলে অর্থ হইবে 
ঘটোপাধির দ্বারা আকাশ নামে বিকল্পনীয় অবস্থ লিণ্ড বা পরিচ্ছন্ন হয় না। অতএব 
এতন্মুলক যুক্তির দ্বারা আম্মার অপরিচ্ছিন্তত। অবধারণ কর! কিরূপ তাহা! পাঠক বিচার 
করুন। * 

ধ&ঁ বৈকল্পিক আকাশকে শঙ্কর অধ্যাসবাদেরও নাভিম্বরূপ করিয়াছেন। ভাষ্যের প্রারস্তে 
যে অধ্ৈতদৃষ্টির অনুযায়ী অধ্যাসবাদ শঙ্কর বিকৃত করিয়াছেন, তাহার ঘুক্তিগুলি সংক্ষেপে. 
এইরূপ 2-- 

(ক) যুম্মগপ্রত্যয়ের গোঁচর বিষয় এবং অস্মগপ্রত্যয়ের গোঁচর বিষয়ী অত্যন্ত বিভিন্ন 
| 

(খ) সুতরাং বিষয় ও বিষয়ীর ধর্ম অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় বিরুদ্ধ । 
(গ) অতএব বিষয়ীতে বিষয়-ধর্মের এবং বিষয়ে বিষয়ীর ধর্মের যে অধ্যাস হয় তাহা যে 

মিথ্যা, তাহা৷ যুক্তিযুক্ত । 
(ঘ) এ অধ্যাস নৈসর্গিক। পূর্বদৃষ্ট পদার্থের অন্ক পদার্থে যে অবভাস, তীঘৃশ স্থৃতিরপ 

পদার্থ ই অধ্যাস। অর্থাৎ পূরবদৃষ্ট পদার্থ ম্মরণারঢ় হইয়৷ অন্ত পদার্থে আরৌপিত হইলে শেবের 
পদার্থ যে পূর্ব পদদার্থ বলিয়া! অবভাস হয় সেই ত্রান্তিই অধ্যাস। 

* কারনিক পদার্থ উপমান্থরূপ ব্যবহার হুওর়ীয় দৌষ নাই। প্রীরূপ ব্যবহার করিহ। 
আমর! ভূরি তরি ছুরহ বিষয়ের কথঞ্চিৎ ধারণ করি। কাল্পনিক আকাশও তত্রূপে শান্ত 
ব্যবহৃত হয়, উহাকে উদাহরণম্বূপ লইয়! যুক্তির ভিত্তি করাই দোষ। “আত্মা আকাশবৎ” 
ইহার অর্থ--আকাশ যেমন রূপরদাদির নিষেধপদার্থ আত্মাও তং রূপাদিহীন। দৃষটান্তের 
একাংশ গ্রাহ্ অতএব কাল্পনিক আকাশের এঁ অংশমাত্গ্রাহ, চন্্রমুখের মত। 



৪৬৫ শান্কর দর্শন ও সাংখ্য"। 

আত্মার এবং অনাত্মার অধ্যাসের নাম অবিষ্ভা 1 
(ও) অধ্যাস হইলে ছুই পদার্থের কোনটির অণুমাত্রও ব্যভিচার ব! অন্তথাঁভাৰ হয় না। 
(চ) শঙ্কা হইতে পারে যে "পুরোহ্বস্থিত ব৷ প্রত্যক্ষ বিষয়েই সর্বত্র অধ্যাস হইতে দেখা 

যায়, অবিষয় প্রত্যগাত্মাতে কিরূপে অধ্যাস হইবে ?” 
(ছ) উত্তরে বক্তব্য যে, বিষয়ী আত্মা নিতান্ত অবিষয় নহে। তাহা অম্মৎপ্রত্য্নের বিষয়রূপে 

অপরোক্ষ বা সাক্ষান্দ্ধ হয়। - তদ্বেতু চিদাত্মায় অধ্যাস হইতে পারে। 
(জ) কিঞ্ত এরূপ নিয়ম নাই যে কেবল প্রতাক্ষ বিষয়েই অধ্যাস হইবে। প্রত্যক্ষ 

আকাশেও অজ্ঞেরা তলমলিনতা৷ অধ্যাস করে। 
(ক) হইতে (ছ) পধ্যন্ত সমস্ত বিষয় সাংখ্যসম্মত। শঙ্কর তাহাতে নূতন কিছুই বলেন 

নাই। কিন্তু তন্বারা অদবৈতবাদ কোন ক্রমেই লিদ্ধ হয় না। ছুই পদার্থ ব্যতীত কখনও 
অধ্যাস কল্পিত হইতেও পারে না। চিদাত্মা অন্বতপ্রত্যয়ের বিষয়, অতএব অন্মত্প্রত্যয়, চিদাত্মা 
ও ঘুম্মতপ্রত্যয় অনাদিকাল হইতে স্বতঃসিদ্ধ থাকিলে তবে পরস্পরের উপর নৈসগিক অধ্যাস 
হইতে পারে। 

আর অন্মত্প্রত্যয়ও এক প্রকার অধ্যাস, তাহ! চিদাত্মার উপর ত্রিগুণের অধ্যাস; অতএব 
এই অন্মগুপ্রত্যয় বা বুদ্ধিতত্ব সিদ্ধ করিবার জন্য চিদাত্ম! বা দ্রষ্টা এবং দৃগ্ত প্রধান স্বীকার করা 
ব্যতীত গত্যন্তর নাই। 

তাহা ব্যতীত উহা বুঝিবার যো নাই, উহ! ছাড়া ধাহারা এ বিষয় বুঝিতে যাঁন তাহাদের 
মনে রী বিষয় সম্বন্ধে অস্ফুট, অযুক্ত ধারণা হয়, আর তাহার! উহা! বুঝাইতে গেলে অযুক্ত প্রলাপ 
বলেন, অথব! বলেন উহা! অনির্বরচনীয়। অগৈতবাঁদ উহাতে সিদ্ধ হয় না বলিয়াই শঙ্কর (জ) 
চিহ্কিত যুক্তি দিয়াছেন। এ যুক্তিস্থ উদাহরণ “অপ্রত্যক্ষ আকাশ” পদার্থ। পূর্বেই দেখান 
১ আকাশ * অবাস্তব বৈকল্পিক পদার্থ, সুতরাং তাহাই অদ্বৈতবাদের নাঁভি- 
স্বরূপ । 

আর ইহাঁও সত্য নহে যে অপ্রত্যক্ষ আকাশে তলমলিনতার অধ্যাস হয়। যে আকাশে বা 
অন্তরীক্ষে (91)তে ) তলমলিনতার অধ্যাস হয় তাহা তেজোভূতাদির দ্বার! পূর্ণ। তেজেরই গুণ 
নীলিমা । অন্তরীক্ষ হইতে আগত নীলরশ্মি চক্ষুতে প্রবিষ্ট হইয়৷ নীলজ্ঞান উৎপাদন করে। অতএব 
উহা! অধ্যাস নহে, অন্তরীক্ষস্থ নীলরূপের দর্শনমাত্র। আর অস্তরীক্ষে অন্য কোনরূপ অধ্যাস হইলেও 
[ যেমন গন্ধব্বনগর ] তাহ! অপ্রত্যক্ষ কোন পদার্থে হয় ন! ; কিন্তু তত্রত্য প্রত্যক্ষ তেজোভূতেই হইয়া 
থাকে।1 সুতরাং কেবলমাত্র “অদ্বৈত শুদ্ধ চৈতন্য” রূপ পদার্থের দ্বারা অধ্যাসবাদ সঙ্গত করিবার 

%* আকাশতৃত অপ্রত্যক্ষ নহে। তাহা শব্গগুণের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়। যেমন রূপগুণের 

দ্বার তেজোভূত প্রত্যক্ষ হয়, তন্রপ। 

+ বাচম্পতি মিশ্র তপমলিনতার অন্তরূপ ব্যাখা! করেন, তিনি বলেন “কদাচিৎ পাধিবদ্ছায়াং 
শ্তামতামারোপ্য, কদাচিৎ তৈজসং শুর্ুত্বমারোপ্য, * * নির্ধরস্তি। তত্রাপি তি তৈজসন্ত 
বা তামস্ত পরত্র নভসি শ্বৃতিরূপো! অবভা ইতি” [ ভাম্তী ]। 

তাহা ঘাহাই হউক অধ্যাস কিন্ত প্রত্যক্ষ অন্তরীক্ষেই হয়। অন্তরীক্ষের যে কপ দেখা যা 
তাহা তত্রতয তেজোভূতের গুণ, আর তাহাতে কল্পিত কোনও রূপ [ 18110010800 ] দেখিলেও 
তাহা প্রত্যক্ষ দ্রব্যেই অধ্যন্ত হয় অপ্রত্যক্ষ আকাশে হয় না। 



সাংখীয় প্রকরণমালা। ৪৫৭ 

সম্ভাবন! নাই। ব্লা বাল্য অধ্যাসবাদ দর্শনবিশেষ ; তাহা যুক্তিযুক্ত হওয়! চাই? তাহাকে 
অনির্বচন্নীম় বলিলে চলিবে না । 

১০। আরও কতকগুলি শারীরক সুত্রকে শঙ্কর প্রধান-কারণ-বাদের প্রতিকূলভাবে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাভাদের পরীক্ষা কর! যাইতেছে । 

শঞ্চরের এক যুক্তি “শ্রুতিতে আত্ম! জগৎকারণ বলিয্। উপদিষ্ট হইয়াছে । অতএব প্রধান, ভগতের 
কারণ নহে।” সাংখ্যেরাঁও কেবল মাত্র প্রধানকে জগতের কারণ বলেন না! । আত্মা ও 
জগৎকারণ বলেন। সাংখ্যের আত্মা শুদ্ধচৈতন্তমাত্র, কিন্তু শঙ্করের আত্মা! ঈশ্বর ও টৈতন্ ছু-ই। 
শঙ্করের তাদৃশ আত্মাই জগতের কাঁরণ। ঈশ্বর যে প্রকৃতি ও পুরুষ এই তত্ববযাত্মবক পদার্থ তাহা 
পূর্বেই প্রদণিত হইয়াছে। সুতরাং শঙ্কর সাংখ্যের কথাই ঘুরাইয়! বলিয়াছেন ব! অতান্বিক দৃষ্টিতে 
বলিয়াছেন। কিঞ্চ যে আত্ম জগতের শ্রষ্টা তাহা শুদ্ধচৈতন্ত-মাত্র নহেন। কিন্তু বিশ্বপতি 
হ্রিণ্যগর্ভই যে সেই আত্মা তাহ! সাংখ্যসম্মত। হিরণ্যগর্ভদেবও ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা নামে অভিহিত 
হন। আর যে আত্ম! হইতে প্রাণ-মন আদি উৎপন্ন হয় তাহাঁও শুদ্ধটৈতগ্তমাত্র নহে, কিন্তু তাহা 
মহান্ আজ্ম। বা! বুদ্ধিতত্ব। 

শঙ্করমতে শুদ্ধ চৈতন্যরূপ আঁয্মা হইতে অনির্ধ্চনীয় ( “অনির্ববচনীয়' নহে কিন্তু অবচনীয় ) 
প্রণালীক্রমে প্রাণ-মন-আদি উৎপন্ন হয়। সাংখ্য তাদৃশ মতকে অসম্বন্ধ-প্রলাপ বলেন। কারণ, 
ূর্বক্ষণে যাহাকে “অবিকারী এক” পদার্থ বলিলাম, পরক্ষণে তাহার বহু বিকারের কথা বলিলে 
অনম্ন্ধ-প্রলাপ ব্যতীত কি হইবে? 

শ্রতিতে আছে পুরুষ যখন নিদ্রা যায় [ স্বপিতি ] তখন “ম্বংহাপীতো। ভব্তীতি,” স্বং অর্থে 
আত্মা, অতএব জীব সুযুস্তি কালে আত্মায় যায়। নুতরাং আত্মাই সর্বকারণ। ইহা শঙ্করের 
এক যুক্তি। 

স্বং শবের অর্থ আত্মা বটে, কিন্তু শুদ্ধচৈতন্তবূপ আত্ম! নহে, ব্যবহারিক আত্মা। নি! 
চিত্তবৃত্তিবিশেষ। নিদ্রাকালে জীব জীবই থাকে, কেবল শুদ্ধচৈতন্তরূপে স্থিত হয় না। নিদ্রা 
তামসবৃত্তি, তমোগুণের প্রাবল্যে চিত্তের সশর রুদ্ধ হইলে তাহাকে নিদ্রাবৃত্তি বলা বার়। 
শ্রতিতে আছে "নুযু্তিকালে সকলে বিলীনে তমোইভিভৃতঃ ুখরূপমেতি”। স্তবতিও বলেন 
“সন্বাজ্জাগরণং বি্যাত্রজস৷ স্বপ্রমাদিশেৎ। প্রস্বাপনং তু তমসা তুরীয়ং ত্রিষু সম্ভতম্।” ভগবান্ 
পতগ্রলি বলিয়াছেন “অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তি নিদ্রী ।” যোগভাষ্যকারও নিদ্রার তমঃগ্রাধান্ত ও 
ত্রিগুণাত্বকত্থ সম্যক্ বুঝাইয়াছেন। 

কৌধীতকী শ্রতিতে আছে নিদ্রাকালে মন আদিরা প্রাণরূপ আত্মায় একীভাবাঁপন্ন হইয়া 
থাকে। ফলতঃ বিষয়াঁভিমুখে ইন্দ্রিয় ও মনের সঞ্চরণ রুদ্ধ হইয়া, নিজেতে ব। অস্তঃকরণে 
থাকাই '্বংহ্পীতো ভবতীতি শ্রুতির প্রকৃত অর্থ। নচেৎ নিদ্রারপ ঘোর তামসবৃত্তির 
সমুদ্বাচারকালে পুরুষের কৈবল্যের ন্তায় স্বরূপস্থিতি বল! অসম্ভব কল্পনা । তাহা হইলে সমাধি ও 
আত্মজ্ঞান সবই ব্যর্থ হয়। 
নিদ্রাতে যে চিত্তের লম্ম হয় তাহ! সাঁংখ্যের! স্বীকার করেন না। কৌধীতকী ক্রুতিতেও 

আছে চিত্ত তখন পুরীতৎনাড়ীতে (অস্ত্রে) থাকে, লয় হয় না । লয় হইলে জাগ্রৎ ও স্বপের 
লয় হয়। অন্তএব ন্বপ্নকালে চিত্ত শ্বং-শব্দবাচ্য প্রধানে লয় হয় না, কিন্তু চেতন আত্মার লয় 
হয়” শঙ্করের এই আপত্তি ও সিদ্ধান্ত উভয়ই অনীক। চেতন আত্ম! অর্থে চেতনাহুক্ত অন্তধকর্ণ 
হইলে উহ! কথ সাংখ্যসম্মত হত্ব। “প্রাক্জেনাত্বনা সম্পরিঘক্তে! ন বাহুং কিঞ্চন বেদ 
লান্তরমূ্” এই শ্রুতির অথ বথা :-নিত্রাকালে প্রাজ্ঞ বা! প্রক্ট্ূপে অজ্ঞ (নৈশ অন্ধকারে কুধ- 

$৮ 



৪৫৮ শাহ্কর দর্শন ও সাংখ্য। 

দৃষ্টির স্কায়) আত্মভাবের দ্বার পরিষস্ত হইয়া বাহ্ ব৷ 'মাস্তর কিছুর জ্ঞান হয় না। এই প্রাজ্ঞ 
আত্মা শ্রত্যন্তরোক্ত তমোহভিভূত নিদ্রা অবস্থা । 

১১। শান্কর মতে আত্ম! দ্বিরূপ-বিদ্যাবস্থ এবং অবিদ্যাবস্থ। সাংখ্যমতেও পুরুষ মুক্ত ও 
বন্ধ দ্বিরপ। সেই ্বেরূপ্য ওপচারিক, বাস্তবিক নছে। অন্তঃকরণস্থ বিদ্যা-অবিদ্যার অপেক্ষাতেই 
পুরুষকে বন্ধ ও মুক্ত বা অন্বস্থ ও স্বস্থ বলা যাঁয়। মায়াবাদের নহিত ও বিষয়ে প্রভেদ এই যে 
মায়াবাদী বলেন পুরুষ বিষ্তাত্থভাব অর্থাৎ, নিগুণ পুরুষ ও ঈশ্বরতা এক অভিন্ন, সাঁখ্য বলেন তাহা 
নহে, বিস্তা অস্তঃকরণধর্মন, ঈশ্বরতাঁও অস্তঃকরণধর্্ম 

'অবিগ কাহাঁর+ এ প্রশ্নের উত্তর মীয়াবাদীর! দিতে পারেন না। শঙ্কর গীতার ত্রয়োদশ 
অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকের ভাষ্যে কূট তর্কের দ্বারা উহা উড়াইয়! দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
্রশ্নোত্তররূপে শঙ্কর তথায় তর্ক করিয়াছেন। এ স্থঙ্গে তাহ! অনূদিত করিয়া দেখান যাইতেছে । 

“সেই অবিষ্ঠা। কাহার ?_ধাহার দেখা যায় তাহার। কাহার অবিষ্ঠা দেখা যায়? এতছুত্তরে 
বলি “কাহার অবিদ্া' এই প্রশ্ন নিরর্থক । কেন নিরর্থক ?-যদি অবিষ্ভাকে দেখ যায় তবে 
অবিষ্ঠাবান্কেও দেখা যাইবে। অতএব যাহার অবিদ্যা তাহাকে দেখা গেলে বুথ এরূপ প্রশ্ন 
যুক্ত নে। যেমন গো এবং গো-ম্বামীকে দেখা গেলে “কাহার গো” এরপ প্রশ্ন যুক্ত হয় না, তত্বং। 

“তোমার এ দৃষ্টাস্ত বিষম ; কারণ গো! এবং গো-স্বামী উভয়েই প্রত্যক্ষ, তাই সে স্থলে প্ররূপ 
প্রশ্ন যুক্ত হয় না। কিন্তু অবিষ্ভা এবং অবিষ্ভাবান্ অপ্রত্যক্ষ, তাই এ প্রশ্ন যুক্ত । 

“প্রত্যক্ষ অবিষ্ঠাবানের সহিত অবিদ্যাসন্বন্ধ জাঁনিয়া তোমার কি হইবে? অনর্থহেতু 
বলিয়া! তাহ! আমার পরিহর্তবা হইবে। (এস্থলে যদি শঙ্কাকারী উত্তর দিতেন যে মায়াবাদ যে 
অধুক্ত দর্শন তাহ৷ প্রমাণ করাই আমার প্রয়োজন, তাহা হইলে শঙ্করকে আর অগ্রসর হইতে 
হইত নাঁ। অবিষ্া। বা অজ্ঞান বলিলে অজ্ঞানী যে কে তাহাও বলা আবশ্তক। কিন্ত মায়াবাদে 
তাহ। নাই--আছেন একমাত্র জ্ঞানী বিদ্যাবস্থ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর |) 

“যাহার অবিদ্য। সে-ই তাহার পরিহার করিবে--অবিদ্যাকে এবং অবিষ্ভাবান্ বলিয়া নিজেকে 
জান ?--ই। জানি, কিন্ত প্রত্যক্ষের দ্বার জানি ন|। 
“অনুমানের দ্বারা যদি জান তবে সন্বন্ধগ্রহণ কিরপে হইয়াছে। তুমি জ্ঞাতা মার অবিষ্থ' 

জ্ঞেরভৃতা, অতএব সেইকালে তোমার ও অবিষ্ঠার সম্বন্ধগ্রহণ (জানা) শক্য নহে। অবিদ্যা 
ব্ষয়রূপে জ্ঞাতার উপযুক্ত ( সন্বস্বীভূত ) হয় বলিয়া জ্ঞাতার এবং অবিদ্যার সম্বন্ধ জানার জন্য অন্য 
জ্ঞাতার আবশ্যক। তাহাতে অসংখ্য জ্ঞাত কল্পনা করিতে হয় বা অনবস্থা দোষ হয়।” ইত্যাদি। 

অতএব শঙ্করের মতে কে অবিদ্যাবান্ তাহ প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা জানিবার যে নাই। 
শ্রুতিতেও নাই যে “অবিদ্যা কাহার । অন্তত শঙ্কর তাঁদৃশ শ্রুতিপ্রমাণ দিতে পারেন নাই। 
স্থৃতরাং শঙ্করের মতে “অবিদ্য| কাহার” তাহ৷ সর্ববথ। অগ্রমেয় | 

একজন নৈয়ািক যেমন একদিকে অস্পৃশা। ভাত্রবধূ , অন্ঠদিকে ভবন্তাকড় এবং অন্তদিকে নং 
থাকিয়া চোর ধরিবার' প্রয়াস পাইয়াছিলেন শঙ্করও তন্ত্র করিয়াছেন । 

জ্ঞানের সহিত যাহার অবিনাভাবি সম্বন্ধ সেই জ্ঞাতা। আমি বিষয় জানি এইকপ অগ্গভব 
বিশ্লেষ করিয়াই জ্ঞাতা, জান ও জ্ঞেয় বা জ্ঞাত ও জ্ঞেয়-রূপ সম্বন্বভাবদ্ধর় লঙ্ধ হয়। তাহ! 
অনুমান হইতে পারে, কিন্ত সেই অনুমানের জন্য অসংখ্য জ্ঞাত! কল্পনা করার প্রয়োজন নাই । 
বর্তমান জ্ঞাত৷ পূর্বান্ুভবকে বিশ্লেষ করিয়া! রূপ আনুমানিক নিশ্চয় করে। “আমার ইচ্ছা আছে 
“আমি ইচ্ছা করি ইত্যারদিও যেরূপে জানি “আমার অবিদ্যা বা মিথা! জ্ঞান আছে” তাহা 
সেইরূপে জাঁনি। 



সাংখীয় গ্রকরণমাঁলা। ৪৫৯ 

সেই আমি কে?-আমি জ্ঞাতা। এ বিষয়ে সাংখ্য ও শঙ্কর একমত | সীংখ্যমতে 
জ্ঞাত৷ চিন্রপমাত্র। তাহ! বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়েরই সমান জ্ঞাতা। জ্ঞাতা যে অবিকারী 
তথ্বিষয়েও শঙ্কর ও বাংখ্যের মত এক | অবিস্াবৃত্তিক অস্তঃকরণের জ্ঞাতা সংসারী, আর বিশ্তানিবৃত্ত 
অন্তঃকরণের ভ্তাতি৷ যুক্ত। চিদ্রুপ জ্ঞাতাঁর তাহাতে বিকার নাই। এইরূপে “অবিদ্বা কাহার 
তাহ! সাংখ্যমতে সুসঙ্গত হয়। অর্থাৎ জ্ঞান যেমন আমার সেইরূপ অজ্ঞান বা অবিগ্ঠাও আমার 
বাজাতার। | 

শঙ্কর জ্ঞাত। “আমিকে' শুন্ধ চিদ্রপ বলেন না, কিন্তু সর্বজ্ঞ সর্ধ্বশক্তিমান্ ঈশ্বরও বলেন। তাঁই 
তম্মতে “অবিগ্ভা কাহার, তাহ। সঙ্গত হয় না। ঈশ্বর অর্থে বিগ্ঠাবস্থ পুরুষ, তিনি ধুগ্পৎ কিরূপে 
বিগ্যাবস্থ ও অবিষ্ঠাবস্থ হইবেন, তাহা শঙ্কর বুঝাইতে পারেন ন|। খ্রশ্বর্্য অন্তঃকরণ-ধর্ম) আমার 
অন্তরে শষ্য নাই তাই আমি অনীশ্বর, আমার সার্বজ্য নাই তাই আমি অল্পজ্ঞ। শঙ্করের 
মতে আমি যুগপৎ ঈশ্বর-অনীশ্বর, সর্ববজ্ত-অল্লজ্ঞত এইরূপ বৈষম্য আসে বলিয়া তাহা অন্ঠাষ্য। 
সাংধ্যমতে পুরুষের অন্তর শুদ্ধ হইলে তবে সে ঈশ্বর হয়, বর্তমানে তাহার ঈশ্বরতা অনাগত ভাবে 
আছে। সোহহং ভাবের দ্বার! সেই অনাগত ঈশ্বরতাকে অভিমুখ করিতে হয়। 

আত্মার সংখ্যা সম্বন্ধে সাঁংখ্য ও মায়াবাদের ভেদ আছে। সাংখ্যমতে আত্মা বহু, শঙ্কর- 

মতে আত্মা এক। এ বিষয়ে সাংখ্যের যুক্ততা৷ পুরুষের বছত্ব এবং প্রকৃতির একত্ব* এবং “পুরুষ 
বা আত্মা” এই 'পকরণঘয় দ্রষ্টবা। এস্থলে সেই সমস্ত বিচারের পুনরুল্লেখ কর! হইল ন! 

১২। প্রাচীন ও অপ্রাচীন মায়াবাদীর দুর্গ “অনির্ধ্বচনীয়। শব । মায়াকে তীহারা অনির্বচ- 
নীয় বলেন, কিন্ত সর্বস্থলে অনির্বচনীয় বলেন না; যখন প্রশ্ন উঠে, মায়া ও ব্রহ্গ ছুই পদার্থ 
জগৎকারণ হলে কিরূপে অদ্বৈতসিদ্ধি হয়, অথব| মায়াধুক্ত শুদ্ধচৈতন্ত কিরূপে এক অস্িতীয় 
ভেদশূন্য পদার্থ হয়, তখনই মায়াকে অনির্ববাচ্যা বলেন। নচেৎ মায়ার তৃরি তূরি নির্বচন করেন। 
অথটন-ঘটন-পটায়সী, তৃণাদপি লীয়সী, ত্রহ্ষাগ্ডাদপি গরীয়সী ইত্যার্দি অনেক নির্বচন হয়। 
কেবল অদ্বৈতবাদ টিকাইবার সময় অনির্ববাচ্যা হইয়া যায়। 

যাহা হউক, অনির্ধচনীয় শবের অর্থ পরীক্ষ1 করিলে প্রতিপন্ন হইবে কোন্ কোন্ স্থলে তাহা 
প্রযোজ্য । নিরুক্তি বা নির্বচন অর্থে বিশেষগুণবাচক শব্দোল্লেখ, যন্দারা নিরন্যমান পদার্থ অন্ত 
পদ্দার্থ হইতে বিলক্ষণরূপে বোধগম্য হয়। কোন বিষয় না জানিলে তাহা! ঠিক করিয়া ন। বলিতে 
পারার নাঁম অনির্ধচনীয়। 

সত্তা-পদার্থ কখনও অনির্ধবচনীয় হইতে পারে নী; কারণ তাহা চরমসামান্ত, তাহাই নির্ববচন, 
তাহার অধিক নির্বচনের প্রয়োজন নাই। অমুক ভ্ত্রব্য আছে কি ন! ইহার উত্তরে অনির্ধ্চনীয় 
বলিলে ব্যর্থ কথ! বল! হইবে । অথবা, তাহীর ফলিতার্থ হইবে_-*আছে কিনা তাহ! জানিনা 1৮ 
স্থতরাঁং মায়া আছে কিন! তদুত্তরে বলিতে হইবে “আছে” । আধুনিক মার়াবাঁদী প্রায়ই বিচারকালে , 
বলেন “মায়! নেহি হায়”। 

যে প্রশ্নের উত্তর হা! ব! না তাহার উত্তরে “অনির্ধবাচা' বলিলে বুঝাইবে “ই কি না তাহ! ঠিক 
বলিতে পারি না” চৈতন্ত ও মায়া কি এক, অথব! তাহারা বিভিন্ন-_এই প্রশ্নত্বয়ের উত্তরে 
'অনির্ধ্চনীয়' বলিলে বুঝাঁইবে “এক কি না৷ অথবা ভিন্ন কিন তাহা জানি না”। কিন্তু শুদ্ধ- 
চৈতগ্তের ও নায়ার যেরূপ লক্ষণ করা হয়, তাহাতে এক বলিবার যে! নাই। অগত্যা তাহাদিগকে 
বিডি বলিতে হইবে। মায়া নামক ইজজাল ও শুদ্বচৈতদ্কে এফ বল! বুদ্ধির বিপর্্য় মাত্র। 

অতএব বলিতে হইবে মাঁয়া আছে ও তাহ! ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ। অনি্বচনীয় বলিয়া 
উ্থার উত্তর দিলে চলিবে না। 



৪৬৪ শাঙকর দর্শন ও সাংখ্য। 

“অনির্ধচনীয়' ও “মিথ্যা' শব্দের অর্থ অনির্ববাচ্য করা হয় যথ1, "সদসন্তামনির্ববাচ্য। মিথ্যাভভূতা 
সনাতনী” অর্থাৎ যাহাকে সংও বলিতে পারি না অসৎও বলিতে পাঁরি না মায়া এরূপ মিথ্যা! ও 
সনাতনী । রজ্জুতে স্্রান্তি হইলে ফেমন, তাহাতে সর্প পূর্বেও ছিল নু, বর্তমানেও নাই, 
ভবিষ্যতেও থাকিবে না, অথচ যেমন “সর্প নাই” এনূপও বল| যায় ন! অর্থাৎ সর্প আছে বা নাই 
তাহা ঠিক ব! নির্বচন করিয়! বল! যায় ন! তাহাই অনির্বচনীয় বা মিথ্যা । 

মিথ্যাশবের অর্থ একে অন্ত জ্ঞান, রজ্জুকে সর্পজ্ঞান মিথ্যা। অতএব মিথ্যা! অর্থে ছুই বাস্তব, 
পদার্থের মানসিক আরোপবিশেষ হইল-_-এই নির্বচনই মিথ্য। শব্ষের নির্বধচন। ইহাতে 
অনির্বচনীয় কি আছে? 

এ স্থলে মায়ার অর্থ পর্ধ্যালোচন। কর! যাউক। সাধারণ মায়৷ অর্থে পরন্দরজালিক [ ইন্ত্রজাল 
দেখাইবার শক্তিসম্প্ন পুরুষ ] যাহা দেখায়। অর্থাৎ ইন্দ্রজালমাত্র মায়া, যে শক্তির দ্বারা 
ইন্ুজাল দেখান যায় তাহা মায়া নহে। শঙ্করও ভাষ্ে মায়ার অর্থ এ্বপই করিয়্াছেন। 
জগজ্রপ ইন্দ্রজালই ব্রদ্দের মায়া । * ত্রঙ্গ সেই ইন্ত্রজাল দেখাইবার শক্তিসম্পন্ন। ইন্দ্রজালকে 
ধন্রজালিক হইতে অতিরিক্ত কিছু সংপদার্থ বল! যায় না; এবং ধন্দরজালিকের অন্তর্গত 
পদদার্থও বলা যায় না, কারণ তাহা ধন্রজালিকের বাহ্রূপে প্রতীত হয়। তজ্জন্য মায়াবী হইতে মায়ার 
তের 'অনির্বচনীয়। ব্রহ্ম এবং জগন্জরপ ইন্দ্রজালও ঠিক তত্রপ। ব্রক্ম হইতে জগৎ নাঁমক মায়া 
ভিন্ন, কি অভিন্ন তাহা অনির্ববচনীয়। অতএব এক ব্রহ্গই নির্বচনীয় সত্তা । ইহাই শঙ্কর দর্শনের 
সার মর্ম | 

সাংখ্যের দর্শন অন্তরূপ। মায়াবী ব্রহ্গকে জগতের শ্রষ্টা বলিতে সাংখ্যের আপত্তি নাই; কিন্ত 
“মায়াবী ব্রহ্ম" এক তত্ব নহে। এন্দরজালিক যে শক্তির দ্বারা মায়া দেখার, তাহা! তাহার করণের 
শক্তি। করণ ব্যতীত কার্য হয় না। ব্রহ্গও সেইরূপ স্বীয় অন্তঃকরণের শক্তির দ্বারা জগন্রপ 
মায়া দেখান। এন্দরজালিক মনুষ্য যেমন ইন্ট্রিয়মনোধুক্ত আত্মা” ; ব্রহ্মও তত্রূপ ব্রহ্মকরণযুক্ত 
আত্ম | শ্রুতিও ব্রদ্মের করণপূর্বক জগংস্থষ্টির বিষয় বলেন। 'বহ্বহং স্তাম্ প্রজাক্লেমহি' 
ইত্যাদি শ্রতিতে অহংকারপূর্ববক পধ্যালোচনা! বা অন্তঃকরণকা্ধ্য স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। সুতরাং 
্রহ্ধ অন্তঃকরণযুক্ত পুরুষবিশেষ। অস্তঃকরণ প্রাকৃত পদার্থ; সুতরাং জগতের মুল কারণ হইল 
--গ্রকৃতি ও উপদ্রষ্টা পুরুষ । 

আরও বক্তব্য এই যে, মায়াবী মায়। দেখে না, কিন্তু অন্য ভ্রান্ত পুরুষ মায়! দেখে। 
স্বয়ং যর্দি কেহ মায়! দেখে, তবে সে ভ্রান্ত বলিয়া কথিত হয়। অনেক লোকে যেমন মনোভাবকে 

বাহিরের সত্বাজ্ঞানে ভ্রান্ত হয়, তন্রপ। ব্রহ্ষের দ্বারা প্রদশিত মায়ার দ্রষ্টা কে? ব্রহ্মই স্বয়ং 
দ্ষ্টা হইলে তিনি ভ্রান্ত । অতএব ব্রহ্ম ছাড়া অন্ত ভ্রান্ত দ্রষ্ট পুরুষ আছে, তাহা স্বীকার করিতে 
হইবে। অর্থাৎ সাংখ্যের পুরুষবহুত্ববাদ গ্রহণ ব্যতীত গত্যস্তর নাই। 

* শরঙ্করের -গ্রকত মত জগৎটাই মায়া। জগতের কারণ মীয়া নহে। কারণ, শঙ্কর 
জগৎকে ইশ্বর-প্রকৃতিক বলেন। আর ইন্ত্রজালের উদাহরণ দিয়া মারা শব্দের অর্থও 

| 
শ্রুতি কিন্ধ মায়াকে প্রক্কৃতি ব৷ জগৎকারণ বলেন; যথা--মায়ান্ত গ্রক্কৃতিং বিস্তাৎ । আর 

এক কথা, মায়াবাদের মায় শব প্রাচীন দশ উপনিষদে পাওয়া যায় না বলিলেই হয় । দশের 
বহ্ভূত স্বেতাস্বতরে কেবল কয়েক স্থানে মাঁয়৷ শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে । উহার অর্থ মা়াবাদীর 
মায়ার অর্থের সহিত এক না হইতেও পারে। 



সাংখ্যীয় গ্রকরণমা্লা ৪৬১ 

মায়! মিথ্য। বটে, কিন্তু তাহ! যখন আছে তখন অসৎ নহে। পূর্বেই বল! হইয়াছে, মিথ্যা 
“এককে আর এক জানা” | মায়৷ তন্্রপে মিথ্যা । 

এন্্রজালিক সুত্র ধরিয়া আকাঁশে গেল ; তথায় যুদ্ধ করিয়া! ছিন্নশরীরে ভূপতিত হইল, পরে 
সঙ্গীবিত হইল, ইত্যাদি তানুমতীর বাজী অতি প্রাচীন, এবং ভারতবর্ষের নিজন্ব । শঙ্করও ইহার 
উদাহরণ দিয়াছেন। [কিন্ত আজকাল উহ! আছে কি ন! বলা যায় না ]। 

যাহা হউক, উহ! হয় কিরূপে তাহ বিচাধ্য। ধরন্দ্রজালিক মনে মনে এ সব চিন্তা করে, তাহার 
চিন্তার্ষেপ বা 01)9881)0-05105051500৩ নামক শক্তিবিশেষের দ্বার কতক দূর পর্যন্ত সমস্ত 
দর্কের মনে এরূপ চিন্তা উঠে। তাহার! সেই চিন্তাকে বাহৃভাৰ মনে করিয়া ভ্রান্ত হয়। প্রাটীন 
উৎকর্ধপ্রাপ্ত এঁ ইন্ত্রজালবিদ্যা অধুনা লুপ্ত গ্রায় হইলেও মেস্মেরিজম্ বিদ্ভার দ্বারাও ত্রর্ূপে 
অনেক ইন্ত্রজাল দেখান যায় । 

অতএব ইন্দ্রজালের মধ্যে মনোভাব বাহো আছে বলিয়৷ যে জ্ঞান হয়, তাহাই ভ্রান্তি ব! মিথ্যা, 
কিন্তু মনে যে এরূপ ভাব হয় এবং তাহার উৎপাদক এক ভাব যে মীয়াবীর মনে হয়, তাহা মিথ্যা 
নহে, কিন্ত সত্য। ব্রহ্গ-মায়াসন্বব্ধেও সেইরূপ । বস্ততঃ ইচ্ছার দ্বারাই মায়! দেখান বায়, তাঁই 
মায়াকে ব্রন্ধের ইচ্ছাও বল! হয়। কিন্তু ইচ্ছা অসৎ পদার্থ নহে। 
আপত্তি হইতে পারে, ব্রন্মের মায়া অলৌকিক, আর মায়াবীর মায়! লৌকিক। ভ্রাস্তিবিষয়ে 

তাহাদের সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু ত্রাস্তির দর্শকবিষয়ে তাঁহাদের সাদৃশ্য নাই। ত্রহ্গায়৷ 
দেখিবার দর্শক কে তাহা অনির্বচনীয় ; শ্রুতি বলেন “এক অদ্ধিতীয় ব্রহ্ম আছেন অতএব আর 
অন্ত কেহ দর্শক নাই। তবে কি ব্রহ্ম স্বমায়ার দর্ক? না না তাহাও নহে। উহা 
অনির্ধবচনীয়! অনির্ধচনীয় !! 

ইহাই মায়াবাদের দৌড় ; ত্রান্তিজ্ঞান স্বীকার করিবে, কিন্তু ত্রান্তিজ্ঞানের জ্ঞাতা স্বীকার 
করিবে ন।। জ্ঞাতৃহীন জ্ঞান, করণহীন কাধ্য, ত্রান্তিযুক্ত অন্রান্ত ব্রহ্ম, অনেক অদ্ধিতীয় সত্তা, 
ইত্যার্দি “সত্য” সকল স্বীকার ন! করিলে মায়াবাদ নামক “অনির্ধ্বচনীয়' দর্শনের দ্বার! শ্রত্যর্থের 
ব্যাথ্যা সঙ্গত হয় না!! 

মায়৷ যদি জ্ঞাতৃহীন ত্রান্তিজ্ঞান হয়, তবে তাহার উদাহরণ দেখান চাঁই। অর্থাৎ দেখান 
চাই যে, জ্ঞাতৃহীন জ্ঞান হইতে পারে। নচেৎ তাদুশ মাঁয়। অর্থশূন্ঠ বা “সমীম অনন্তের, গ্থায 
বান্মাত্র হইবে। 

১৩। মায়াবাদের ব্রন্ধ বা আত্ম! আনন্দময় অর্থাৎ প্রচুর-আনন্দ-স্বভাব ; কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ 
আনন্দময় নহেন, পরস্ত চিন্রপ। ভোল্বরাজ যোগন্থত্রের বৃত্তিতে শঙ্করের এই মত যেরূপে খণ্ডন 
করিয়াছেন, তাহা আমরা! এন্থলে অনুবাদ করিয়া দিলাম। 

“বেদান্তবাদিগণ, বাহার! আত্মার চিদানন্দময়ত্বই মোক্ষ মনে করেন, তাহাদের পক্ষ যুক্ত নহে। 
যেহেতু আনন্দ স্থুখরূপ, মুখ সর্বদা সংবেগ্গমানতার দ্বার! প্রতিভাসিত হয়, আর সংবেস্চমানত্ব 
সংবেদন ব্যতিরেকে উৎপন্ন হয় না; অতএব সংবেন্ত ও সংবেদন এই ছুই তত্ব স্বীকার 
( অভ্যুপগম ) করিতে হয় বলিয়! অধৈতহানি ঘটে । 

“যদি বল 'আত্। সুখাত্মক" -তবে তাহাও যুক্ত হয় না; কারণ তাহাতে সংবেন্ধরূপ আত্মবিরুন্ধ 
ধর্দের অধ্যাস করিয়া আত্মম্বরপের নির্বচন করা হয়। সংবেদন ও সংবেষ্ধ' কখনও এক 
হইতে পারে না। 

“কিঞ্চ, অদ্বৈতবাদীর! কর্মাত্মা ও পরমায্সা"ভেদে খ্বিবিধ আঁয্া। স্বীকার করেন; তাহাতে 
যেরপে কর্থাত্বার সুখহুংখতোস্কৃত্ব হয়, পরমাযআ্মারও বদি সেইরূপ হয়, তবে পরমাজ্মার' অবিদ্যা- 



৪৬২ শার্কর ঘর্শন ও সাংখয। 

দ্বভাবত্ব ও পরিণামিত্ব ঘটে, আর পরমাত্মার সাক্ষাংভোতৃত্ব (সুতরাং কর্তৃত্ব) নাই, কিন্ত ৭ 
সতবের দারা উপচৌকিত বিষয়ই তাহার ভোক্ত্ব এরপ স্বীকার করিলে আমাদের 
তাহাদের ( বেদান্তীর ) অনুপ্রবেশ হয়। 

“কিঞ্চ কর্াত্মার অবিষ্ঠান্বভাবত্বহেতু শাস্ত্রের অধিকারী কে? নিত্যসুক্তত্বহেতু পরমা অধিকারী 
নহেন, আর অবিগ্যাহেতু কর্াত্াও শাস্ত্রাধিকারী হইতে পারে না । অতএব সকল শাস্ত্র বৈমর্থ্- 
প্রসঙ্গ হয়। আর জগতের-অবিষ্তাময়স্ব অঙ্গীকার করিলে “কাহার অবিদ্যা' তাহা বিচাধ্য। উহ 
পরমাত্মার নহে, কারণ তিনি নিত্যমুক্ত ও বিস্তান্বরূপ, আর কর্ধাত্মাও নিঃক্বতাঁবহেতু শশবিষাণ-কল্প 
বলিম্ন! কিরূপে তাহার অবিষ্ঠাসন্বন্ধ হইতে পায়ে? 
বেদাস্তীরা বলেন তাহাই অবিষ্ভা যাহা বিচারাসহ। যাহা! বিচারের দ্বার! দিনকরম্পৃষ্ট নীহারের 

মত বিলয়প্রাপ্ত হয়, তাহাই অবিষ্তা। ইহাঁও সত্য নহে। যে বস্তু কিছু কাঁধ্য করে, তাহা 
কিছু হইতে ভিন্ন ও কিছু হইতে অভিন্ন এরূপ অবশ্য বলিতে হইবে। সংসার-লক্ষণ প্রপঞ্চরূপ 
কার্যের কর্তা অবিষ্ভা, এরূপ অবস্থাই অঙ্গীকার করিতে হইবে, তাহ! হইলেও যদি অবিষ্যা অনির্ব্বাচা 
হয়, তবে কোন বস্তরই বাচ্ত্ব ঘটে না। ব্রহ্ম অবাচ্য হয়” 

রাজমার্তড বৃত্তি ৪৩৩ হুত্র। 
সাংখ্যমতে নিগুণ পুরুষ আনন্দময় নহেন কিন্ত সগুণ বা অতিমাত্র সত্বগুণপ্রধান মহদাত্মভাবই 

আনন্দময় তাহার নাম বিশোক! ব| জ্যোতিগ্মতী । তত্তাবে সম্যক্ অধিষ্ঠিত হইলে সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ 
ও সর্ধাধিষ্ঠাতা হওয়া-রূপ শশ্বধ্য লাভ হয়, শঙ্কর ইহাকে নিগুণ ত্রদ্মের সহিত এক মনে করিয়া 
গিয়াছেন। উক্ত প্রকার মহদাত্মভাঁব লক্ষ্য করিয়াই স্থাতি বলেন :-সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্ববভূতাঁনি 
চাত্মনি। সমং পশ্থন্নাতুযাজী স্বরাজ্যমধিগচ্ছতি ॥ ইহা সগুণ ভাঁব, ইহার উপরে নিগুণ ব্রহ্গতাঁব 
যথা-_-“সোপাধি-নিরুপাধিশ্চ দ্বেধাত্রঙ্মবিছুচ্যতে | সোপাঁধিকশ্চ সর্বাত্ম। নিরুপাখ্যোনুপাধিকঃ ॥ 

নচেৎ চিন্মাত্র দৃষ্টিতে “সর্বচও থাঁকে না, ভূত” ও ভাঁবন! করিতে হয় না। সমস্ত প্রপঞ্চ ত্যাগ 
করিয়া আত্মপ্রত্যয়লক্ষ্য চিতি শক্তিতে অবস্থান করিতে হয়। 

শঙ্কর বৃহদারণ্যকভাম্বে “বিজ্ঞানমানন্ং ব্রদ্ধ” (৩৯২৮) এই শ্রুতির ব্যাখ্যায় বিচার করিয়া 
সিন্ধান্ত করিয়াছেন ঘে আনন্দ সংবেগ্ভ হইলেও ব্রহ্ানন্দ সংবেগ্ভ নহে । তাহা! “প্রসন্নং শিবমতুল- 
মনার়াসং নিত্যতৃপ্তমেকরসম্*--+এইরূপ অসংবে্ভ আনন্দ, এবং ব্রদ্ধই সেই আননস্বরূপ । আবার 
তৈত্তিরীয়্ভাষ্যে সর্বোচ্চ আনন্দ যে ব্রঙ্গানন্দ তাহাকে হিরণ্যগর্ভের আনন্দ বলিয়াছেন। অতএব 

ইব্ছে আনন্দ” অলীক পদার্থ । বিজ্ঞানযুক্ত হিরণ্যগর্ভের আনন্দই যথার্থ পদার্থ এবং সাংখ্য- 
সম্মত। বলা বাহুল্য “প্রসন্পং” শিবং” ইত্যাদি চিত্বেরই ধর্ম । 

১৪। শঙ্কর বলেন “মহদাঁদি” নাই, ষষ্ট ইঙ্দিয়ার্থের স্যার তাহারা অলীক ২। ৪ | ১ ঘ্মহদাদি 
নাই কেন' তহুত্তরে শঙ্কর বলেন লৌকে ও বেদে অগ্রসিন্ধ বলিয়া । ইহা উচ্চৈঃম্বরগ্ঠায় মাত্র। 
বন্তত মহ্দাঁদি বেদেও আছে লোকেও আছে। শঙ্কর তাহ! ব্যাখ্যা করিয়৷ উড়াইয়৷ দিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। কিন্তু তিনি খধি নহেন, খবিদের ব্যাথ্যাই তঘধিষয়ে গ্রাহথ। বন্তত ম্হদাঁদির| প্রমের পদার্থ 
এবং যোগীদের ধ্যেয় বিষয়"; তাহ! যোগশাস্কার খধিগণ সম্যক্রূপে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। 
ইন্দ্রিয় ও অর্থ আছে, তাহা শন্র শ্বীকার করেন, প্রমাণ, বিপর্ধায়, বিকল্প, স্থতি ও নিদ্রা এই কয় 
বৃ্তিম্বরূপ চিত্তও অস্বীকার করিবার যে৷ নাই । বাঁকি অহংকার ও বুদ্ধিতত়ব । শঙ্করের মহদাদি 
অর্থে সুতরাং এ ছুই তত্ব হইতেছে । অহং অভিমানম্বরূপ তাঁহাঁও প্রসিদ্ধ পদার্থ। বুদ্ধিততব 
ব৷ মহত্তত্ব অশ্ম্ীতিপ্রত্যয়মাত্র, ইহ! অধ্যবসায়ের ম্বরূপাবস্থা। ইহাকে অশ্মিতামীব্রও বল! যায় ।» 
ইহা সমাপত্তির বিষয় থা যৌগভাম্যে তথা অশ্মিতায়াং সমাঁপন্ং চিত্ত: নিতরজমহোদধিকরাং 



সাংখীয় প্রকরণমাল! । ৪৬৩ 

শান্তমন্তমশ্মিতামাত্রং ভবতি' । অতএব শঙ্করের ভাষায় বলি মহদাদি যে আছে এবং যোগীদের 
ধোয় হয় তাহা “যোগবিদে। বিহঃ1, অযোগবিদের * বাক্য এ বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে ন|। 
আর শ্রুতিও অবশ্য মহদাদির কথ। বলিয়াছেন। কিন্তু শঙ্কর তাহা ব্যাখ্য! করিয়া উড়াইয়া দিতে 
চান। শ্রুতি আছে £-- 
“ইনদ্িয়েভ্যঃ পরাহর্থ! অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসম্ত পরা! বুদ্ধি ঝুরদ্েরাত্মা। মহান্ পরঃ ॥ 
মহতঃ পরমব্যক্তম্ অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ 1৮ “বচ্ছেস্বাঙ. মনসী প্রাজ্ঞন্তদ্ যচ্ছেজ জানআত্মনি ॥ 
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিবচ্ছেৎ তদ্ যচ্ছেদ শাস্তলাত্মনি” | 1 
শঙ্কর বলেন এম্থলে মহান্ আত্ম। অর্থে সাংখ্যের মহত্ব নহে কিন্তু "তা প্রথমজ হিরণ্যগঞর্ডের 

বুদ্ধি, সেই বুদ্ধি সর্বব বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা” 
লী জি শীশীশী শশী সপ শপ এপ সপসপপীশীপপপপপপ পাদ পপ পা ০ পাপ 

* শঙ্কর নিজেই বলিয়াছেন (শারীরক ভাষ্য ১৩৩৩) “যোগোপ্যণিমা ছৈশ্বধ্যগ্রাপ্তিফলকঃ 
স্র্ধ্যমাণো ন শক্যতে সাহসমাত্রেণ প্রত্যাখ্যাতুম্। শ্রুতিশ্চ যোগমাহাত্মযং প্রত্যাখ্যাপন্নতি 1****** 
খমীণামপি মন্ত্রবাক্ষণদশিনাং সার্থাং নাম্মদীয়েন সামর্যোনোপমাতুং যুক্তং”। অতএব তাঁহার পক্ষে 
কপিল-পঞ্চশিখাদি খধির বাক্য প্রত্যাখ্যান করিতে সাহদ করা যুক্ত হয় নাই। 

+ এতত্যতীত শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে (১। ৪1৫) সাঁংখ্যের সমন্ড পদার্থ, যথ! ব্রিগুণ বা 
প্রধান, প্রত্যর়সর্গ প্রভৃতি সবই কথিত হইয়াছে এবং তাহার ভাষ্েও &ঁ সব পদার্থের উল্লেখ আছে। 
শারীরক ভাষ্যে “অজামেকাং লোহিত-শুর্ু-ককৃষণাং বহবীঃ প্রজাঃ শ্জমানাং সরূপাঃ। অজো 
হোকো জ্যমাণোত্মুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোইন্য১” ॥ (১1৪1৮-১০ ) এই শ্রুতির অর্থে শঙ্কর 

অজজ মানে ছাগল ও অজ মানে ছাগী করিয়া! অধ্বৈতবাঁ? খাড়। করার চেষ্টা! করিয়াছেন। অন্ত 
শ্রতিতে আছে তেজ, অপ. ও অর্ধ লোহিত, শুরু ও কৃষ্ণ বর্ণের, তাহা এ স্থানে খাটাইয়৷ 
ূর্বপ্রচলিত শ্রত্যর্থ বিপর্যস্ত করার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু এ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেই অনেক 
স্থলে অজ ও অজ শব বাধহৃত হইয়াছে । সেই সেই স্থলের “শাঞ্কর ভাষ্যের” উহ। প্রকৃতি .ও পুরুষ 
বলিয়। ব্যা্য| করা হইয়াছে। যথা “জ্ঞাজ্ঞ ছাবজাবীশানীশীবজ! হোকা ভোক্তভোগারধযুক্ত|1” ১। ৯ 

এ স্থলে “অজ! একা” এই বাঁক্যের অর্থ ভাঁষ্যে বলিয়াছেন “অজ প্রকৃতি ন জাত ইত্যাদিন| 1 
অন্ যে যে স্থলে অজ শব ত্র উপনিষদে আছে সব স্থলেই জন্মহীন অর্থে পুরুষ-প্ররৃতিকে লক্ষ্য 
করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহাতে নিরপেক্ষ বিচারক মাত্রেই বুঝিবেন শঙ্করের অজ মানে ছাগী 
এন্নপ ব্যাখ্যা 'গাজুরী মাত্র। 

প্যচ্ছেদ্ বাঁঙমনসী” ইত্যাদি শ্রতিতে মহান্ আত্মাকে অব্যক্তে নিন্নত করিতে উপদেশ না 
থাকাতে-_একেবারেই শান্ত আত্মার নিয়ত করিতে উপদেশ থাকাতে শঙ্কর বলেন (১1৪১ শারীরক 
ভাম্বে ) যে “পরপরিকল্লিত অব্ক্ত প্রধান নাই, । ইহার পূর্বেই তিনি “অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ» 
প্রভৃতি শ্রুতি উদ্ধত করিয়াছেন এবং অন্ত সমন্ডের ব্যাথ্য| করিয়া! অব্যক্তের কিছুই উল্লেখ করেন 
নাই | যোগধর্ধম সম্যক ন। বুঝিলেই এরূপ ভ্রান্তি হয়। যোগশান্্রে বিবেককে প্রক্কতি-পুরুষের বিষেকও 
বল। হয় এবং বুদ্ধিপুরুষের বিবেকও বলা হয় যথা, “সত্বপুরুষান্থতাখ্যাতিমাত্রস্ত- "” *'” ৩1৪৯ 
যোগনুত্র । সাধনের জন্ত বুদ্ধিতত্বের ব! মহাঁন্ আত্মার উপলব্ধি করিয়! তাহাকে স্বস্থরূপে যাইতে 
হয় বুদ্ধিকে প্রকৃতিতে নিরত করিতে যাইতে হয় না। 

যোগতাব্যকার ব্যাসদেব বলিয়াছেন “শ্বরূপপ্রতিষ্ঠং সত্বপুরুত্বান্ততাখ্যাতিমাত্রং ধর্্মমেধধ্যানোপগং 
ভবতি” (১1২)। অতএব বিবেক প্রক্কৃতি-পুরুষের বিবেক হইলেও কার্যত বুদ্ধিসত্ব বা মহত ও 
পুরুষের বিবেক । কিঞ্চ বুদ্ধিও প্রাকৃত পদার্থ। যেমন “দুইশত ক্রোশ রেলপথ অতিক্রম করিম! 



৪৬৪ শান্কর দর্শন ও সাংখ্য। 

বন্তত এ শ্রুতি প্রত্যেক প্রাণীর ( অর্থাৎ আত্মেন্দ্িয়মনোধুক্ত ভোক্তার ) ভিত্তর যে যে তন্ব আছে 
তাহাই প্রখ্যাপন করিয়াছেন। অর্থ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্ম! সর্ববপ্রাণিসাধারণ। তাহা বলিতে 
বলিতে এ শ্রুতি হঠাৎ কেন হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধির কথ! মধ্যস্থলে বলিলেন তাহ শঙ্করই জানেন। 
বিচ্ছেত্বাঙ+ ইত্যাদি শ্রতিও যোগসাধনবিষয়ক, তাহ প্রাণিমাত্রেরই প্রতি প্রযোজ্য, অতএব তন্মধ্ন্থ 
'মহ্দাত্মা'-ও অবস্ত প্রাণীর আত্মাবিশেষ হইবে, হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধি হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভবপর 
নহে।* মহান্ আত্মার অন্ত অর্থও শঙ্কর বলেন। “দৃশ্যতে ত্বগ্রযরা বুনধ্া” এই শ্রুতির অগ্র্যাবুদ্ধিই 
মহান্ আত্মা, ইহাও ভ্রান্তি। বিবেকথ্যাতিই অগ্র্যাবুদ্ধি। তন্দার! পুরুষন্বরূপের উপলব্ধি হয়। 
তাহাই পরা বিদ্ধা ও বুদ্ধির উৎকৃষ্ট বৃত্তিবিশেধ, কিন্তু তাহা! বুদ্ধিদ্রব্যমাত্র নহে। মহান্ আত্মার 
আরও এক প্রকার অর্থ হইতে পারে তাহাও শঙ্কর বলেন “আত্মানং রথিনং বিদ্ধি” ইত্যাদি শ্রুতির 
রথী আত্মাই মহান্ আত্ম! এবং তিনিই তোক্তা। পরম পুরুষ ছাড় ভোক্তা আর কিছু নাই ইহ! 
আমরা নিম্নে দেখাইতেছি, অতএব রর্থী আর কেহই নহেন শ্বয়ং পুরুষই রথী। আর পুরুষতত্বের 
নিয়স্থ ব্যক্ত বুদ্ধিতত্বই মহান্ আত্মা। এইরূপে অন্ধকারে টিল মারার ন্যায় সকলেই স্ব স্ব মতের 
পোষক ব্যাখ্যা করিতে পারেন (ত্রহ্ষস্ত্রের তাদৃশ বহু ব্যাখ্যাও প্রচলিত আছে ), কিন্ত ওঁ শ্রুতি 
যে সাংখীয় তত্বের সহিত অবিকল এক তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। শ্রুতি 
অবশ্য মহান্ আত্মা শব্ধ এক অর্থে ই ব্যবহার করিয়াছেন । শঙ্কর বহুবিধ অর্থ করাতে স্পষ্টই বোধ 
হইতেছে যে তিনি উহার অর্থ বুঝেন নাই বা সঠিক জানিতেন না । 

১৫। শঙ্কর নিজ মতকে সাংখ্য হইতে ভিন্ন করিয়৷ বলেন যে “তোক্তৈব কেবলং ন কর্তেত্যেকে, 
আত্ম স তোক্ত,রিত্যপরে।” অর্থাৎ সাংখ্যমতে পুরুষ ভোক্ত। আর শঙ্কর মতে ভোক্তার যিনি 
আত্ম! তিনিই সর্ববশক্তিমান্ ঈশ্বরস্বরূপ আত্মা । সাংখ্যের পুরুষ চিন্রপমাত্র কিন্ত সর্বব্ত সর্বশক্তিমান্ 
নছেন, তাহ! পূর্বে বুশ উক্ত হইয়াছে। শঙ্করের পুরুষ সর্বশক্তিমান আবার চিদ্রপও বটেন, 
সার্বজ্যাদি ও চিন্রপত্ব সম্পূর্ণ বিরন্ধ পদার্থ। একটা পরিণামী ত্রিপুটীভাবধুক্ত, দৃশ্ত-স্বরূপ ; আর 
একটী অপরিণামী অথটকরস দ্রটু-্বরূপ, সুতরাং উহাদের একাত্মকতা স্বীকার করা অস্ঠায্যতার 
পরাকা্ঠ!। 

কিঞ্চ শঙ্কর সাংখ্যের ভোক্ত! শব্দের অর্থ আদৌ হৃদয়জ্মম করিতে পারেন নাই । নচেৎ “ভোক্তার 
আত্মা” এরূপ শব্দ কখনও প্রয়োগ করিতেন না। সাংখ্যের যাহ! তোক্ত। তাহা সাঞ্গিমাত্র সুতরাং 
তাহার আত্ম! থাক৷ অসম্ভব; তাহাই আত্মা। (“পুরুষ বা আত্মা” ৪ ১৫ দ্রষ্টব্য )। 

ভোগ অর্থে সাংখ্যমতে জ্ঞান বা প্রত্যয়বিশেষ। ভগবান্ যোগস্থত্রকাঁর বলিয়াছেন “সত্ব- 

কাশী যাইতে হয়” ইহা সত্য হইলেও “কাশী ট্রেশন অতিক্রম করিয়া কাশী যাইতে হয়” এই কথ! 
কাধ্যকর জ্ঞান, সেইরপ শ্রুতির “মহান্ আত্মাকে শান্ত আত্মায় নিয়ত করার” উপদেশ কার্যকর 
যোগের উপদেশ এবং যোগশাস্ব্ের সম্যক ও গুঢ় রহ্ত বিষয়ক উপদেশ । বাহিরের 'অপ্রতিষ্ 
তর্কের' দ্বার! উহ! বুঝার জিনিষ নহে। মহতের পর যখন অব্যক্ত তখন মহৎ নিয়ত হইয়া অব্যক্কে 
যাইবে এবং নির্ধবিকার পু্নষ কেবল হইবেন। 

* সাংখ্যযোগমতে হিরণ্যগর্ভ অন্মিতায় সমাপন্ন পুরুষবিশেষ। তলে সর্বজ্ঞ সর্বাধিষ্ঠাত। 
হইয়। তিনি সর্গাদিতে প্রাদুভূত হন। যে যোগীর৷ সাশ্মিতসমাধি পরিনিষ্পন্ন করিতে পারেন 
তাহারাও হিরণ্যগর্ভের সালোক্য-সারপ্য-সাষ্টি প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মলোকে অবস্থিত থাকিয়! কঙ্লাস্তে 
বিবেকখ্যাতি লাভ করিয়া! হিরপ্যগর্ভের সহিত মুক্ত হন। ইহ! আর্ধ শাস্রসমূহের মত। শঙ্কর এ 
নাম সকল লইয়৷ ভিন্ন মত সৃজন করিয়! গিয়াছেন। | 



সাংখীয় প্রকরণমাল!। ৪৬৫ 

পুরুষয়োরত্যন্তাসংকীর্ঘয়োঃ  প্রত্যন্াবিশেষং ভোগঃ।” ভাষ্যকার বলেন « 
ভোগঃ” “ইষ্টানিষ্টগুণন্বর্ূপাবধারণং ভোগঃ।” অতএব ভোগ প্রত্যয় বা জ্ঞানবিশেষ হইল। ভোক 
অর্থে সেই জ্ঞানের জ্ঞাতা বা ভ্রষ্টা। স্ৃতরাং “ভোক্তার আত্মা আর “বিজ্ঞাতার বিজ্ঞাতা” বল! 
অথবা “চৈতন্তের আত্মা” বা! বন্ধ্যার পুত্র বলা একই কথা। গীতাও বলেন প্পুরতঃ স্ুখহ্ঃখানাং 
ভোত্ভৃত্দে হেতুরুচ্যতে” । 

সম্ভবত ভোগ অর্থে স্ুখহঃখরূপ চিন্তবিকাঁর এবং তৌক্তা অর্থে যাহ! তন্দার। বিকৃত হয় এইরূপ 
অর্থে মায়াবাদীরা ভোক্তা! (জীব) শব্দ ব্যবহার করেন। “আমি সুখী” “আমি ছুঃখী” ইত্যাদি 
লোকব্যবহার প্রসিদ্ধ আছে। সুতরাং “আমিই ভোক্তা” ( জীব ) এইরূপ সিন্ধান্ত মায়াবাদীর 
অনুসারে হইবে। কিন্তু “আমি সুখী” ইত্যাদ্যাকার অম্মতপ্রত্যয় সাংখ্যের বুদ্ধি। “আমি স্থু 
এই অন্মৎ প্রত্যয়ও যদ্দীর! বিজ্ঞাত হয় সেই বিজ্ঞাতাই সাংখ্যের তোক্তা।। অতএব “আমি নুখী” 
এই জ্ঞান বা! ভোগ যে সাক্ষীর দ্বারা বিজ্ঞাত বা দৃষ্ট হয় তাহাই ভোক্তা । 

১৬। মা্াবাদীর “জীব” যদি সাংথটীয় তত্বাবলীর অতিরিক্ত হয় তবে তাহা অলীক পদার্থ । 
তাহার! জীবাখ্য। বুদ্ধি বলিয়া! জীবকে কোন কোন স্থলে বুদ্ধি বলেন। “পশ্বেদাত্মানমাত্বনি” এন্থলে 
“আত্মনি” শব্দের অর্থ “বুদ্ধ (শঙ্করও ভাষ্ে এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন )। পুরু বুদ্ধির আত্ম! 
এরূপ বলিলে সাংখ্যের কথাই বল। হয়। কিন্তু বুদ্ধির আত্ম! জীব, জীবের আত্মা ঈশ্বর এরূপ 
কথা বলিলে এঁ জীব অলীক পদার্থ হইবে। অন্ততঃ সাংখ্যের! যাহাকে বুদ্ধিতন্ব বলেন তাছার 
আত্মাই “শুদ্ধ চৈতন্য” তন্মধ্যে আর জীব নামক কোন পদার্থ নাই । 

মায়াবাদীর জীবের এক লক্ষণ “ঠতন্যের প্রতিবি্ব' ৷ উহা! স্বরূপলক্ষণ নহে কিন্তু আলোকের 
৮ সেই চৈতন্ত-প্রতিবি্ব সাংখ্যের বুদ্ধির অন্তর্গত সুতরাং জীব বুদ্ধির অতীত ফোন 
পদার্থ নহে। 

১৭। “এক অদ্বিতীয় চিন্রপ পুরুষই এই জড় জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ হইতে 
পারেন ন।” ইহা৷ সাংখ্যেরা বলেন, কারণ যাঁহাকে তুমি চিন্মাত্র বলিতেছ তাহাকে কিরূপে 
জড়ের উপাদান বলিবে? শঙ্কর ইহার উত্তর দানের বৃথা চেষ্টা করিয়া শেষে অজ্ঞেয়বাদের 
আশ্রয় লইয়াছেন। 

রষ্টা ও দৃষ্ত বা! চিৎ ও জড় এই ছুই ভাঁব যে আছে তাহা প্রসিদ্ধ। চিৎ ও জড় তমঃ-প্রকাশের 
তায় সম্পূর্ণ বিরদ্ধ পদদার্থ। জগতের কারণ বা “নিয়ত পূর্ববর্তী ভাব' যদি অবিকারী চিন্সাত্র পদার্থ 
হয়, তবে সেই চিদাত্মা হইতে জড় উৎপন্ন হইয়াছে বলিতে হইবে। এক পদার্থ হইতে তাহার 
সম্পূর্ণ বিরুদ্ধস্বতাঁব পদার্থ উৎপন্ন হয়, ইহ! বলা গ্ঠায়সঙ্গত নহে। বিশেষত কেবল অবিকারী ভাবমাত্র 
বর্তমান থাকিলে, বিকারশবার্থ ষষ্ঠ ইন্রিয়ার্থের স্তায় অসৎ হইত। তাহাতে রজ্জুতে স্পত্রাত্তির 
তায় ভ্রান্তিরূপ চিত্ত-বিকারও হইত;না, এমন কি চিত্তও হইত না। 

এতদুস্তরে শঙ্কর বলেন যে “এরূপ নিয়ম নহে কি কোন কারণ হইতে অন্থ্রূপ কাধ্যই উৎপর 
হুইবে। অর্থাৎ চেতন হইতে চেতন এবং অচেতন হইতে যে অচেতন উৎপন্ন হইবে তাহা নিয়ম 
নহে। কারণ দেখা যার যে চেতন শরীর হইতে অচেতন নখকেশাদি উৎপন্ন হয়, আর অচেতন 
গোমত্ব হইতে বৃশ্চিকাদি উৎপন্ন হয়।” 

ঘিজ্ঞ পাঠিক বুবিতেছেন এই উন্াহ্রণ ভ্রান্তিপূর্ণ । প্রথমত ইহাতে ছ্ার্থ শব (87918089 
তি ) প্রয়োগরূপ ভ্তা়দোষ আছে, তাহাই শঙ্করের এ বুক্ত্যাতানের মূল ভিত্তি। চেতম শব্ধ 
্যর্থক। চেতন শরীর অর্থে “চৈতন্যাধিষ্টিত শরীনন”। “চিদাত্মা' সেরূপ চেতন নকেন। “চেতন 
পুরুষ অর্থে” চিজপ পুরুঘ। চৈতন্তাধিতিত আত্মার মাম চিদাত্ম! নহে। শরীর চেতনাধুক্ত জড়- 

৫? 



৪৬৬ শাঙ্কর দর্শন ও সাংখ্য। 

সংঘাত। চেতনাধুক্ত * বলিয়! শরীরের নাম চেতন । আর নিগুণ পুরুষ সম্বন্ধে যে চেতন শব 
বাবন্ৃত হয় তাহা! চৈতন্ত অর্থে। অতএব চেতন শব্দের “চিত্রপতা” অর্থ ও “চেতনাযুক্ত' অর্থ 
এই অর্থঘবয় কৌশলে বিপধ্যন্ত করিয়া শঙ্কর প্র যুক্ত্যাতাঁদের স্থজন করিয়াছেন । 

চেতন ব! চেতনাধুক্ত শরীর হইতে উৎপন্ন হইলেও কেশ 'ও নখরূপ শরীরের জড়াংশের 
সহিত চেতনার নন্বদ্ধ থাকে না। অথবা! তাহার| শরীরের চেতনাবিষুক্ত জড়াংশ (যেমন বর্ধিত 
নখ)। ইহা হইতে ণটিদপ আত্ম! হইতে জড় অনাআ্স| উৎপম্ন হয় এরূপ প্রতিজ্ঞার 'কিছুই 
প্রমাণিত হয় না। আঁর অচেতন গোময় হইতে চেতন বৃশ্চিক হয়, ইহাও এরূপ গ্ায়দোষ ও 
দর্শনদোধযুক্ত। বৃশ্চিকও শঙ্করের স্ায় ব৷ ব্রন্ধীর ন্যায় এক চেতন অনাদি জীব। তাহার শরীরই. 
জড় ; অতএব জড় হইতে চেতন উৎপন্ন হয় এরূপ সিদ্ধান্ত উহ। হইতে হয় ন|। 

পরস্ত রশ্চিকের ডিম্ব হইতেই বৃশ্চিক হয়, গোময়ে বুশ্চিক ডিষ্ব স্থাপন করে। শঙঞ্করের ইহাতে 
দর্শনদোষ। বৈজ্ঞানিকের! এ পধ্যন্ত অপ্রাণী হইতে প্রাণীর উৎপত্তির উদাহরণ পান নাই। তাহা 
যদি পাঁওয়াও যায়, তবে সিদ্ধ হইবে যে__-পিত। বা মাতা ব্যতিরেকেও জীব শরীর গ্রহণ করিতে 
টি শঙ্কর যে নিয়ম করিতে চান ( অচেতন হইতে চেতন হয়) তাহার দিদ্ধির 
আশ! নাই। 

শঙ্কর পুনশ্চ বলেন “পুরুষে ও গোমনাদিতে যে পাখিব স্বভাব আছে তাহাই কেশনথ বৃশ্চিকা- 
দিতে অনুবর্তমান থাকে, এরূপ বলিলে আমরাও ( শঞ্চর9 ) বলিব ব্র্গের বে সম্তা্ঘভাঁব আছে তাহ। 
আকাশাদিতে অনুবর্তমান দেখ! যাঁয়”। ( ২১।৬ সুত্র ভাষ্য) 

ইহাও প্রকৃত কথা ঢাকিয্া দেওয়া । 1 শঙ্করের এ বাগজাল ছিন্ন করিলে তীহার কথার অর্থ 
হইবে “ব্রহ্ম সত্তীন্বভাব বা আছে তাঁই তংকার্্য আকাশাদিও সত্তান্বভাব বা আছে”। ইহাকে 
ইংরাভী স্যায়ে বলে 29000 011001011 বা 96551751076 নু0650101) রূপ যুক্ত্যাভাস। সত্তা- 

ত্বভাব আদি বাগজালের ছারা শঙ্কর উহা৷ স্থজন করিয়াছেন। 

মূল আপত্তিই উহা । অর্থাৎ কেবল ব্রহ্ম সত্তান্বভাঁব বা আছে এরূপ বলিলে অব্রন্ধ আকাশাদি 
সত্তা-স্বভাব হইবে কিরূপে? অবিকারী, অদ্বিতীয়, চিন্রুপ, সত্তাস্বভাব পদার্থ থাকিলে, দ্বিতীয় আর 
কিছু সত্তীন্বভাব হইবে না। যখন আরও কিছু (বা! অনাত্মভাঁব ) সত্তাম্বভাঁৰ দেখা যাঁয় তখন 
সত্তাস্বভাব সকারণ বিষয় ও সত্তাস্বভাঁব বিষয়ী এট ছুই পদার্থ আছে। অর্থাৎ পুরুষ ও প্রক্কৃতিই 
জগংকারণ। 

স্ব-যুক্তির অসারতা বুঝিয়! শেষে শঙ্কর বলিয়াছেন যে জগৎকারণ ব্রহ্ম সিদ্ধদেরও দুর্ববোধ্য, অতএব 
তাহা তর্কগোচর নহে অর্থাৎ তাহার লিঙ্গ নাই বলিয়া! অনুমান করিবার যোগ্য নহে; তাহা কেবল 
আগমের বিষয়, অন্ত প্রমাণের বিষয় নহে। 

ইহা! সত্য হইলে শঙ্করই প্রধান দোষী ; কারণ শঙ্করই বহুশ জগৎ-কারণকে “তর্কেণ যোজয়েখ, 
করিয়াছেন। এস্থলে অর্থাৎ “দৃশ্ঠাতে তু' (২1১৬ সুত্র) এই স্থত্রের ভাবে সাংখ্যের তর্কাবসট্ত 

সপ রা ৯৯. সস, সত পল সপ 

* “চেতনা চেতসো৷ ব্যাপ্তি: অথবা! পপ্রবত্ এরূপ অর্থেও চেতনা প্রয়োগ হয়। 
“চেতনাযুক্ত চেতন” নহে বলিয়া, শুদ্ধ চৈতন্তস্বরূপ বলিয়! পুরুষকে সাংখ্যশান্তে বল! হয়, 
যথা বিদ্ধ্যবাদী-বচন-_পুরুষোহবিক্কতাট্মৈব স্বনির্ভাসমচেতনম্। মনঃ করোতি সানগিধ্যাদ উপাধিঃ €৫$ 
স্ফাটিকং যথা; ॥ ( হেমননত্রককৃত স্তাদ্াদমঞ্জরীর টীকায় উদ্ধৃত )। 
1 শঙ্করের কথাতেই প্রমাণ হইল যে অচেতন হইতে চেতন হয় না। অতএব প্রী নিয়মের 
উপর শঙ্কর যাহা স্থাপন করিতেছিলেন তাহা অসিন্ধ হইল। “বর্গের সত্তান্বতাঁ” আদি অন্য কথা। 



সাংখীয় প্রকরণমালি!। ৪৩৭ 

পরা যথাশক্তি চেষ্টা করিয়া! শগকর শেষে পদ্রাক্ষা ফল টক” এই ভ্যারে আগমৈকপরাযণ 
হ | 

স্বপক্ষে শঙ্কর “নৈধ। তর্কেণ মতিরাপনেয়া” এই শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু উহাতে শঙ্গরের 
পক্ষ যেমন সিদ্ধ হইয়াছে, সাংখ্যপক্ষও সেইরূপ সিদ্ধ করে। শুদ্ধ স্ববুদ্ধিসাধ্য তর্কের দ্বার ব্রহ্মবিদ্তা 
লাভ হয় না-_ইহাও যদি এ শর্যগর অর্থ ধা যায়, তবে সাঁখ্য সে বিষয়ে একমত। সাঁংখ্যরূপ 
মোক্ষদর্শন পরমধির দ্বারা দৃষ্ট। শঙ্করই বরং স্ববুদ্ধি বলে বহুতর্ক স্জন করিয়া শ্রতি বুবিতে 
গিয়ছেন। আরও শঙ্কর স্বপক্ষে স্থৃতি দেখান £-_ 

অচিস্তাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েখ। প্রক্ৃতিত্যঃ পরং বন্ত, তদচিন্তযন্ত লক্ষণম্॥ 
ইহার বিষয় পূর্বে কিছু বলা হইয়াছে । ইহার মতে প্ররুতিগণ হইতে পর যে পুরুষ তাহা 

অচিন্ত্য। সাংখ্যেরও তাহাই মত। পুকষ-্বরূপ অচিন্ত্য (তজ্জন্য তর্কশূন্ত নিরোধ সমাধি শিদ্ধ 
করিয়া সাংখ্যের! পুরুষে স্থিতি করেন )। কিন্তু পুরুষ আছে* ইহা অনিন্ত্য নহে ইহা বুদ্ধির 
বিষয়। আর “পুর্ব প্রকৃতি হইতে পর” তাঁহাও অনিন্ত্য নহে; আর ণ্পুরুষ অমিন্ত্য” ইহাও 
অগিস্ত্য নহে। এই সব বিষয় সাংখ্যেরা যথাযোগ্য অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ করিয়৷ আগমার্থ মনন 
করেন। আর প্রকৃতি যে জগতের উপাদান, ঈশ্বরাদি যে প্ররুতি-পুরুষ-তত্বের অন্তর্গত, আর 
মুক্ত পুরুষবিশেষ ঈশ্বর বে জগতস্জন-বিষয়ে লিপ্ত হইতে পারেন না, সগুণ ঈশ্বর যে ব্রহ্গাণ্ডের 
অষ্টা, এই সমস্ত চিন্ত্য বা তর্কণীয় বিষয় সাংখ্যের! যুক্তির দ্বারা অবধারণ করিয়। আগমার্থকে 
সুস্পষ্ট করেন । 

১৮। সাঁংখ্য সৎকাঁধাবাদী, মারাবাদী অসংকাঁধ্যবাদী। পরিণাঁমণীল উপার্ানকারণের 
অবস্থান্তরই কাধ্য। সুতরাং কাধ্য সংবা উৎপত্তির পূর্বে কারণে বিদ্যমান থাঁকে। কোন 
বোঁগ্য নিমিত্তের দ্ার৷ তাহা কার্ধ্যরূপে অভিব্ক্ত হয়। একতাঁল মুত্তিকার অবয়ব সকল যদি 
প্রকার-বিশেষে অবস্থাপিত কর! বাঁয়, তবেই তাহা ঘট হর। ঘটের মৃত্তিকাও পূর্বে ছিল, 
এবং অবয়বও পূর্বে ছিল। তবে ভিন্ন ভাবে অবস্থিত ছিল। অবস্থান দৈশিক ও কালিক; 
অতএব বিকার ব৷ পরিণাম দৈশিক ব৷ কালিক অবস্থানভেদমাত্র। “অসৎ হইতে সং হয় না এই 
প্রসিদ্ধ সত্য সৎকাধ্যবাদের অবিনাতাবী দর্শন । 

শঙ্করের মত অন্যরূপ | তন্মতে সৎ হইতে অসৎ উৎপন্ন হইতে পারে । 
“নাসতো বিধতে ভাবো নাভাবো বিছ্ভতে সতঃ” ইত্যাদি গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রসিদ্ধ 

শ্লোকের ব্যাখ্যায় শঙ্কর স্বীয় যুক্তিসহকারে অসংকার্ধযবাদ স্পষ্ট বিবৃত করিয়াছেন ; তাঁহার সেই 
যুক্জিজাল এইরূপ £-_ 

(ক) সর্বত্র বুদধিদ্বয়োপলব্েঃ। সহ্দ্ধিরস্দ্ধিরিতি | 
অর্থাৎ সর্বত্র ছুই বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, সদ্দ্ধি ও অসদ্/দ্ধি। 
(খ) যদ্িষয়া বুদধির্যাভিচরতি তদসৎ যদ্বিষয়! বুদ্ধিন বাতিচরতি তৎ সং। 
অর্থাৎ যদ্ধিষয়ক বুদ্ধির ব্যভিচার হয় তাহা! অসৎ। আঁর বদ্িষয়ক বুদ্ধির ব্যভিচার হয় না 

তাহা সৎ। 
(গ) সামানাধিকরণ্যেন নীলোৎপলবৎ। 
অর্থাৎ নীল বর্ণ ও উৎপল ইহাদের যেমন সামানাধিকরণ্য, সেইরূপ এ ছুই বুদ্ধি একাধিকরণে 

উৎপন্ন হয়। 
(ঘ) সন্ ঘটঃ, সন্ পটঃ, সন্ হ্তীত্োবং। 
অর্থ?-_সঙূদ্ধির সামানাধিকরখ্যের উদাহরণ যথা,_বট আছে, পট আছে, হস্তী আছে ইত্যাদি। 
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(৬) সর্কাত্র তয়বোবুদ্ধ্যো্ঘটাদিবুদ্ির্যতিচরতি ন তু সহদ্ধিঃ। তম্মাৎ ঘটাদিবুদি বিষয়োইসন্॥ 
অর্থাৎ ঘটাদি নষ্ট হইলে ঘটাদি বুদ্ধির ব্যভিচার হয়, অতএব ঘটাি বুদ্ধির বিষয় অসৎ (থ 
অন্ভলারে )। 

(5) নু সহদ্ধিবিষয়োহব্যভিচারাৎ। 
অর্থ £-_কিন্ত ঘটে যে সদবদ্ধি আছে তাহীর বিয়ের ব্যভিচার হয় না বলিয়াই তাহা সব্বদ্ধি। 
(ছ) ঘটে বিনষ্টে ঘটবুদ্ধো ব্যভিচরন্ত্যাং সঘ,দ্ধিরপি ব্যতিচরতীতি চেৎ। 
অর্থ £--শঙ্কা হইতে পারে, ঘট নষ্ট হইলে ঘটস্থ সদ্দ্ধিও নষ্ট হয়, অতএব সতুদ্ধিও ব্যভিচারী 

স্থৃতরাঁং অসং। 
(জ) ন,পটাদৌ অপি সদ্ধি দর্শনাৎ | 
অর্থ £_- না তাহা নহে; ঘট নষ্ট হইলে সন্ুদ্ধি পটাদিতে থাকে কখনও যায় না। বিশেষণ- 

বি সেই সদধি পট হইতেও ( বা ঘট হইতেও ) যাঁয় না। 
(ঝ) সব দ্ধরপি নষ্টে ঘটে ন দৃশ্ততে ইতি চেৎ। 
অর্থ $_যদি বল নষ্ট ঘটে ত সদ দ্ধি থাকে না| অতএব স্ বু্ধির বিনাশ হয়। 
(ঞ) ন, বিশেঘ্যাভাবাৎ সঘ ঘি বিশেবণবিষয়া সতী বিশেব্যাভাবে বিশেষণীনুপপত্তৌ কিং 

বিমার বাং । 
অর্থ ;__না, তাহাও বলিতে পার না। তখন ঘটবপ বিশেষ্য নষ্ট হওয়াতে সন্ুদ্ধি বিশেষণ- 

(অস্তি ইতি ) বিষয়া হইগনা থাকে | বিশেব্যাভাবে বিশেষণের অনুপপত্তি হয বলিয়া সধদধি তখন 
কি বিষ! হইবে? 

(ট) ন তু পুনঃ সম্ুন্বেব্ষরাভাবাঁৎ একাধিকরণত্বং ঘটাদি-বিশেগ্যাভাবেন যুক্তম্ ইতি চেৎ। 
অর্থ :--যদি বল যে ঘটাঁদি বিশেষ্যের যখন অভাব, তখন সেই অভাবের সহিত সদদ্ধির 

একাধিকরণত্থ যুক্ত হইতে পারে না । 
(5) ন, সদিদমুদকমিতি মরীচ্যাদাবন্যতরাভাবেহপি সামানাধিকরণা-দর্শনাৎ। 
অর্থ*_না, এ আপত্তি গ্রাহথ নহে কারণ অমতের সহিত সতের একাধিকরণত্ব যুক্ত হইতে পারে। 

উদাহরণ যথা, মরীচি আদিতে যে “এই জল সং” এইরূপ সছুদ্ধি হয়, সে স্থলে জলের সত না 
থাকিলেও অসতের সহিত সতের সামানাধিকরণ্য দেখা যাঁয়। 

(ড) এইরপ সিদ্ধান্ত করিয়া শঙ্কর এঁ শ্লোকের স্বপক্ষীয় অর্থ করিয়াছেন যে “সতের অর্থাৎ 
ত্রদ্দের অসঙ্ক। নাই এবং অসতের বা দেহাদির সন্ত! বা বিছ্ভমানতা নাঁই”। 

এই সমন্তের উত্তরে প্রথমেই বক্তব্য যে, গীতার এর শ্লোকে একটা সাধারণ নিয়ম বঙ্গা হইয়াছে। 
সতের অভাব নাই অসতের ভাব নাই এই সাধারণ নিয়ম বলিয়৷ পরে গীতাকার উহার বিশেষ স্থল 
নির্দেশ করিয়াছেন যথা “অবিনাশি তু তথ্িদ্ধি যেন সর্বরমিদং ততম্” ইত্যার্দি। কিন্তু শঙ্কর উহা 
একেবারেই বিশেষ পক্ষে ব্যাখ্য। করিয়াছেন। 

যদিও রামান্ুজ এ শ্লোঁকের ব্যাখ্যার বলিয়াছেন যে “কেহ কেহ উহ! অসংকার্ধ্যবাদ পক্ষে ব্যখ্যা 
করেন তাহা সত্য নহৈ* তথাপি উহাতে “তরঙ্গের বিনাশ নাই” ইত্যাদি কথ। থাকাতে লোকে সহদ। 
শঙ্করের ব্যাখ্যার দৌষ ধরিতে বা কৌশল তেদ করিতে পারে না । 

“সতের অভাব নাই এবং অসতের ভাব নাই” এই সাধারণ নিদ্»ম প্রসিদ্ধ, এবং প্রায় সমন্ত 
পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দার্শনিকদের দ্বারা স্বীকৃত। “রঙ্গ আছেন দেহাদি নাই” এরপ উহার র্জ 
নহে। যাহারা ব্রহ্গের বিষয় জানে না, তাহারাও উহা স্বীকার করে। 

জন্পর শককরের ঘুক্িগুলি পরীক্ষা! কর! যাউক। শঙ্কর সং ও অনতের যাহা লঙ্গণ করিমাছেম 
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তাহা মনগড়া । ওরূপ লক্ষণ না করিলে অসৎকার্ধ্যবাদ সিদ্ধ হয় না। “ষে-বিষয়ক বুদ্ধির ব্যভিচার 
হয়, তাহা অসং” অসতের ইহা অর্থ নহে। অসতের অর্থ অবিদ্ধমান। ধে-বিষয়ক বুদ্ধির ব্যভিচার 
বা অন্থা হয়, তাঁহার নাম পরিণামী বা বিকারী বিষয়। যাহা! বুদ্ধির বিষয় হয় না, ভাহাই অসৎ। 
বুদ্ধির বিষয় হইবার যোগ্যতা এবং বিগ্যমানত৷ একই কথা, বুদ্ধির বিষয় হইলেই তাহা! বিষ্চমানরূপে 
বুদ্ধ হয়। তাহার পরিবর্তন হইতে পারে, কিন্তু অসত্ব। হয় না। পরিবর্তন অর্থে অবস্থাস্তর মাত্র, 
ঘটের নাশ অর্থে ঘট নামক অবয়ব-সমষ্টি পূর্ব্ধে যেরূপ ভাবে যে স্থানে ছিল, সেইরূপ ভাবে অবস্থিত 
না থাক! । বাতিটা পুড়িয়৷ নাঁশ হইয়া গেল, ইহার অর্থে তাহা ধুমাদির আকারে পরিণত হইল, 
অর্থাৎ তাহার অণু অবয়ব সকলের অবস্থাস্তর হইল। 

সন্ুদ্ধি শবের অর্থ আছে” এইরূপ জ্ঞান। “আছে” অর্থে কেবল ধাত্বর্থমাত্র জানা যায়। 
ত্যতীত তাহার সত্ব! নাই অর্ধাৎ “আছে আছে” এরূপ বলা বা “সদ্ুদ্ধি আছে, এরূপ বলা বিকল্প 
মাত্র। আছে ক্রিয়ার অর্থকেই আমরা “সৎ ও সত্ত। এই শব্দদয়ের ছারা বিশেষণ ও বিশেষ্য কল্পনা 
করিয়। বলি কিন্তু উহার বাস্তব অর্থ_আছে'। বিশেষণ ও বিশেষ্য করাতে “সদ্বস্ত' বা “সত্ব 
অন্তি' এরপ বাক্য ব্যবহার হয় বটে, কিন্তু উহার অর্থ যথাক্রমে যাহা থাকে (বস্তু) তাহা 
আছে এবং "থাকা (সত্।) আছে”। অর্থাৎ "আছে এই শব্দেরই উহা! নামান্তর । সৎ- 
শব্দকে প্রত্যয়বিশেষের ছ্বার। ভাষায় বিশেধ্য করিতে পারা বাঁ বলিয়! উহ বাস্তব বিশেষ্য নহে। 

অতএব ঘটে ছুই বুদ্ধি আছে ঘটবুদ্ধি ও সদূদ্ধি_-ইহা বিকল্প মাত্র! ঘটবুদ্ধি আছে তাহ! সত্য, 
কিন্তু সনবদ্ধি আছে তাহীর অর্থ “আছে আছে'। "থাকা আছে" বা “সত আছে” এরূপ বাক্য, 
“বাহুর শির' এবিধ বাক্যের স্তাঁয় বাল্তব অর্থশূন্য বিকল্পমান্র বা শব্জ্ঞানানুপাতী জ্ঞানমাত্র । বস্তুত 
শঞ্ধর বৈকল্লিক সামান্তের ও বাস্তব বিশেষের অর্থাৎ 8105050€ এবং ০0150155 পদার্থের ভেদ 

করিতে পারেন নাই, উভয়কে বান্তব পদার্থ ধরিয়া! লইয়া, বাস্তব পদার্থের সামানাধিকরণ্যাদি ধর্শের 
বিচারের স্তার় বিচার করিয়াছেন। 

নীল উৎপল? এস্থলে যেরূপ উৎপলের সহিত নীল বর্ণের সামানাধিকরণ্য, অলক্তরঞ্জিত উৎপলের 
সহিত যেমন রক্ত বর্ণের সামানাধিকরণা, ঘটের ও সত্তার সেরূপ বাস্তব সামানাধিকরণ্য নাঁই। 
তাহ। হইলে বলিতে হইবে “ঘটে সত্ত। আছে" ( উৎপলে নীলিম৷ আছে” তত্বৎ ) অর্থাৎ “ঘটে থাকা 
আছে' এইরূপ কাল্পনিক কথা বল! হয়। 

প্রকৃত পক্ষে সত্তা একটী শব্দময় (৪)5019০0) চিস্তা। শব্দব্যতীত সত! পদার্থের জ্ঞান হয় না। 
কিন্তু “ঘট”-রূপ অর্থ শব্বব্যতিরেকেও জ্ঞানগোচর হয়। তন নাক ব। নির্ধিতর্ক জ্ঞান। 
তাহাই শব্দাদি-বিকল্পশুন্ চরম সত্যজ্ঞান বলিয়া! যোগশাস্তরে নিন্তি আছে। 

অতএব শঙ্কর এ তর্কোপষ্টস্ভে বাস্তব পদার্থকে এবং শব্দময়, চিন্তামাব্রগ্রাহ পদার্থকে-_-বধার্থ 
গুণকে এবং আরোপিত গুণকে--মনোভাবকে ও বাহাভাবকে সমান ব1 বাহৃভাব মাত্র বিবেচনা করিয়া 
বিচার করিয়াছেন। এইরূপে দেখা গেল যে, তীহার লক্ষণা এবং হেতু (1718107 01610155 ) 

উভয়ই সদদোষ। অতএব তদুপরি সন্ত অসংকার্্যবাঁদরূপ সুস্তেরও ভিত্তি নাই। 
পরস্ত (ট) চিহ্নিত 'আঁপত্তির তিনি বে উদাহরণ দিয়! (4) খগুন করিয়াছেন, তাহাও 

ভ্রান্ত উদাহরণ। মরীচিকায় যে “সদিদমুদকম্ঠ এইরূপ “সছদ্ধি' হয়, তাহা অসতের সহি 

* সাধারণ শ্লথ ভাষায় “ঘটে সতত! আছে" ব্যবহার হইতে পারে, কিন্ধু তাহার অর্থ ঘট আছে। 
তাহ! হইনে ঘট ছাড়া ঘটবৎ সত্তা নামে এক বাহ্ পদার্থ আছে এরপ মত খাড়া করা ভাষ্য নহে। 

সন্ত।'পদার্থ টে, কিন্ত দ্রব্য নহে ব! নীলাদির ম্যায় বাস্তর গুণ নহে। 



84৩ শান্কর দশন ও সাঁংখ্য। 

সতের সামানাধিকরণ্যের উদাহরণ নহে। মরীচিকাঁয় জলের দর্শন হয় ন! কিন্তু অনুমান হয়। 
তাপজনিত বায়ুর বিরলতা৷ ঘটাতে মরুস্থলে ( এবং অন্তস্থলেও ) বোঁধ হয় যেন বৃক্ষার্দিরা ভূতলে 
প্রতিবিদ্বিত হইয়াছে । সেই প্রতিবিষ্ব ঠিক সরোবরের জলে প্রতিবিদ্বিত বৃক্ষারদির স্ঠায়। 
তাহা দেখিরা বা বালুকায় প্রতিবিষ্িত ( জলগত প্রতিবিদ্বের ন্যায় ) হুর্ধযালোৌক দেখিয়া লোঁকে 
আনুমানিক নিশ্চয় করে যে, ওথানে জল আছে। বাম্প দেখিয়া বহ্ছি অনুমান করার ন্যায় উহা 
এক প্রকার ভ্রান্ত অনুমান মাঁত্র। বস্ততঃ উহাতে সৎ পদার্থ বাগুকাতে স্থৃতির দ্বার! পূর্ব দু 
জলের অধ্যাস হয়। জলের স্তৃতিও সংপদার্থ, বালুকাও সৎ পদার্থ। সুতরাং সতেই সতের 
সামানাধিকরণ্য হয়। অতএব সৎ ও অসতের সামানীধিকরণ্য হর এরূপ বল! কেবল বাক্মাত্র। সং 
অর্থে যাহা আছে”, অসৎ অর্থে “যাহা নাই । তাহাদের সামানাধিকরণ্য অর্থে “থাকাতে নাথাক। 
আছে" এনপ প্রলাপমাত্র । 

শঙ্কর কৌশলে প্রথমে অসৎ অর্থে “যাহার ব্যভিচার হয়” এইরূপ ( অর্থাৎ “বিকারী' ) 
করিয়াছেন। তদ্বলে ঘটপটাদি যে অসৎ তাহা সিদ্ধ করিয়াছেন। পরে অসতের অর্থ বাদলাইয়া 
“অবিদ্কমানতা” করিয়াছেন। তৎপরে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, দেহাঁদদি অসৎ অতএব তাহাদের 
বিদ্বমানতা নাই। অতঃপর শঙ্করের যুক্তিগুলির প্রত্যেকের দোষ দেখান যাইতেছে +_ 

(ক) সর্বত্র শুদ্ধ সদুদ্ধি ও অসদুদ্ধি হয় না, “সর্বত্র-বুদ্ধিও হয়। 'দর্বত্রের বা ঘটাদি- 
বিষয়ক জ্ঞানের বিষয় বান্তব, আর সন্তা-অসভার জ্ঞান বুদ্ধিনিন্মীণ মনোভাব মাত্র। 

(খ) যে-বিষয়! বুদ্ধির ব্যভিচার হয় তাহ! অসৎ নহে কিন্ত বিকারী। আর যাহার ব্যভিচার 
হয় না তাহা সৎ নহে কিন্ত অবিকারী। 

( গ, ঘ) নীলোৎপলের সাঁমানাধিকরণ্য বাস্তব। আর ঘটের সহিত সদ্দ্ধির ও অসদ,দ্ধির 
সামানাধিকরণ্য কাল্লনিক। 

( ও) ঘট নষ্ট হইলে জ্ঞান হয় যে থাঁহ! ঘট ছিল তাহা খর্পর হইল তাহার নামই ব্যভিচার 
বা পরিণাম জ্ঞান। তাহা অসম্ুদ্ধি নহে। ঘট নষ্ট হইল অর্থে_ঘে দ্রব্য ঘট ছিল তাহার 
অভাব হইল এরূপ কেহ মনে করে ন|। আর ঘট প্রকৃত পক্ষে মৃতপিণ্ডের সংস্থান-বিশেষ অর্থাৎ 
ঘট পদার্থ ব্যবহারিক “বাচারন্তণ মাত্র ।” মুত্তিকাই উহাতে সতা। স্থৃতরাং ঘট নাশ হইল অর্থে 
বাঁচারস্তণ মাত্রের নাশ হইল; কোন বাস্তব পদার্থের নাশ হইল না, এনূপও বল! যাইতে পারে। 
বাস্তব পদার্থ মৃত্তিকার অবস্থানভেদ হইল মাত্র । 

(চ) সম্ুদ্ধি অন্তি এই ক্রিয়াপদের অর্থ জ্ঞান ; তাহ! ঘট দ্রব্যে নাই ; কিন্ত মনে আছে। যাহা 
যখন জ্ায়মান হয় তাহাতেই অন্তীতি শব্দার্থ আমরা যৌগ করি, তাই অস্তির ব্যভিচার নাই । কিন্ত 
'অন্তি' এই শবের জ্ঞান না থাকিলেও বিষয়জ্ঞান হইতে পারে ও হয়। বস্ততঃ সর্ধ্বভাবপদার্থে 
যোগ হইতে পারে এমত সামান্তরূপ অস্ধাতুর অর্থবোধই সন্দ্ধি। 

(ছ, জ, ঝ) নষ্ট ঘট অর্থে শঙ্কর ঘটাভাব করিয়াছেন, কিন্তু তাহা নহে। নষ্ট ঘট অর্থে 
খর্পর বা চুর্ণরূপ সৎ পদার্থ। অতএব শঙ্করের প্রদশিত আপত্তি ও আপত্তির উত্তর উভয়ই অলীক । 

(এ? ) বিশেষণবিষরা সন্দ্ধি বাত্মাত্র। স্দ্ধি বা সংশব্ধের জ্ঞান নিজেই বিশেষণ। তাহা 
পুনশ্চ বিশেষণবিষয়্া বা অন্তীতি-শববার্থবিষয়। হইতে পাঁরে না। তাহা হইলে “সদস্তি' বা থাকা 
আছে" এইরূপ ব্যর্থ কথা বলা হয়। 

(ট, ঠ) এই ছুই অংশের বিষয় পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
অসংকাধ্যবাদীরা। সৎকাধ্যবাদে আরও এক আপত্তি করেন। তীঁহারা৷ বলেন ঘট নষ্ট হইলে 

ঘটের কিছু থাকে বটে; কিন্ত কিছু একেবারে নষ্ট হুইয়৷ যাঁয়। যেমন 'জলাহরণত্ব ধর্ম” 



সাংখ্টীয় গ্রকরণমালা। ৪৭১ 

ভগ্ন ঘটের বা'ঘটকারণ মৃত্তিকার 'জগ্াহরণত্ব* গুণ ত দেখ| যায় না। অতএব অসতের উৎপাদ ও 
সম্ভতর অভাব সিদ্ধ হয় । 

এ যুক্তিতেও কল্লিত গুণের বিধ্বংস কথিত হইমাছে। জলাহরণত্ব প্রন্কৃত পক্ষে ঘটাবয়ব ও 

জলাবয়বের সংযোগ মান্ত। কোন ধ্যারী যদি শবার্থজ্ানবিকল্পত্যাগ করিয়া জলপূর্ণ ঘট দেখেন 
তবে তিনি দেখিবেন যে ঘটাব্ঘব ও জলাবয়বের সংযোগবিশেষ বহিযাছে। ঘট তাঙ্গিয়া৷ দিলে 

তাহার অবয়ব স্থানাস্তরে থাকিবে কিন্ত তখনও প্রত্যেক অবয়বের সহিত জলাবয়বের সংযোগ * 

হইবার যোগ্যতা থাকিবে। ফলে ঘট ভাঙ্গিলে বাস্তব কোন গুণের অভাব হইবে না। কেবল 
অবস্থানভেদ হইবে । অবস্থানভেদকে অভাঁব বল! যায় না। অসংকাধ্যবাদীদের উক্ত যুক্তি 

নিমস্থ যৃক্ত্যাভাসের স্তায় নিঃসার :₹__ আলোকের সাহায্যে চোর ধর৷ যাঁঘ; অতএব আলোকের 

“চোর-ধরাত গুণ আছে। দেশে চোর না থাকিলে আলোকের এঁ গুণ থাকিবে না, সুতরাং 
আলোক ক্ষীণ হুইয়া! বাইবে। 

বল! বাহুল্য সংকাধ্যবাদ আধুনিক বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। তবে বৈজ্ঞানিক সংকাধ্যবাদ 

জড় জগতের 00175৩£৮8000। 06 ৩0615 পর্ধ্যও উঠিরাছে, আর সাংখ্টীয় সংকাধ্যবাদ বাহ 
ও আস্তর জগতের গ্রক্কৃতি নামক অমূল মূল কারণ দেখাইয়া তৎপরস্থিত পুরুষ নামক কৃটস্থ 
সৎপদার্থকে দেখাইয়াছে। 

১৯। সাঁংখ্যদর্শন যে তিবিকদ্ধ তাঁহ। দেখাইবার চেষ্টা করিয়। পরে শঙ্কর সাংখ্যের যুক্তি 
সকলের দৌঁষ দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 

সাংখ্যমতে জড় (চিতের বিপরীত ), ব্রিগুণ, চিদধিষ্ঠিত প্রধানই জগতের কারণ। শঞ্চর 
অনেক স্থলে বিক্লৃততাবে সাংখ্য মত উদ্ধৃত করিয়াছেন ; তজ্জন্ত আমর! তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই 
প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। উপথুন্ক্ত মতই প্রকৃত সাংখ্যমভ। | 

শঙ্কর বলেন যত “রচনা” সবই চেতনের ছার! রচিত হইতে দেখা যাঁয় ; ঘট, গৃহ, আদি 
তাহার উপ্াহরণ, অতএব “অচেতন, প্রধান কিরূপে জগতের কারণ হইবে। ইহা সত্য। সাংখ্য 

ইহাঁতে আপত্তি করেন না, কিন্ত সেই চেতন রচফ্লিতু সকল, যাহার! ঘট, গৃহ, ব্রহ্গাণ্ড আদি রচনা 

করিরাছে, সেই চেতন পুরুষগণ এবং গৃহাদি সষ্টদ্রব্য সকল কি, তাহাই সাংখ্য তত্ৃষ্টিতে বলেন। 

তুমি যাহাকে চেতন রচগ্রিতা বলিতেছ বা গৃহ বলিতেছ তাহাই ত্রিগুণ, চিদধিষ্টিত, প্রধান । তাহা 
চিৎস্বরূপ পুরুষ ও জড়া প্রকৃতির সংযোগ । ন্ৃতরাং শঙ্করের আপত্তি দিনকরকরস্পৃষ্ট নীহারের 

মত বিল প্রাপ্ত হইল। 
শর বলেন “সাংখ্যেরা শবদাদি বিষয়কে সুখ ছুঃখ ও মোহের দ্বার! অন্থিত ( নিম্সিত ) বলেন” | 

ইহা সাংখ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা । সাংখ্োরা স্থখছঃখমোহকে গুণবৃত্তি বলেন; শবাদির! ত্রিগুপাত্মক 
ইহা সত্য, কিন্তু তাহারা ন্ুখাঁদি নহে কিন্ত সুখকর, দ্ুঃখকর ও মৌহকর। খানি জ্ঞান 

ব্যবসায়র্ূপ, আর সুথকরত্থাদি ধর্ম ব্যবসেয়রপ | 

এখাঁনে বল! উচিত যে রচনা চেতন বা চেতনাযুক্ত পুকষেই করিতে পারে। রচনা এক 

প্রকার বিকার বটে, কিন্ত তথ্যতীত অন্য বিকারও 'আঁছে যাহা চেতন পুরুষে করে না। শঙ্চর 

বলেন চেতন ব্যতীত কুত্রাপি রচনা দেখা যায় না। তাহা সত্য । কিন্ত অচেতন (রচ্য) ব্যতীত 

কুত্রাপি রচন! দেখা যায় না। অতএব রচনাবাদে চেতন ঈশ্বর ও অচেতন উপাদান এই ছুই সং 

পদার্থের দ্বারা অধৈতহানি ঘটে । 
শি শী শী শা কাটা শশী 

* সংযোগ অর্থে অবিরল ভাবে (বা! একত্র) অবস্থান। অথবা অভেদে অবস্থান । 
লস 



৪৭২ শাহ্বর দর্শন ও সাংখ্য। 

শঙ্কর বলেন “রচনার কথ। থাক”, প্রধানের যে রচনার জন্ প্রবৃত্তি বা সাম্যাবস্থ! হইতে প্রচ্যুতি, 
তাহা অচেতনের পক্ষে কিরূপে সম্ভবে। উত্তরে বক্তব্য যে, প্রধানের ক্রিয়াশীলত। আছে বটে, 
কিন্তু “রচনার জন্য প্রবৃত্তি” নাই। উহা সোপাধিক পুরুষেরই হন়। প্রধান রচনা করে 
( ইচ্ছাপূর্বক ) না, কিন্তু বিকারশীল বলিয়৷ বিকৃত হয়। ব্রঙ্গাণ্ডের অষ্টাও সেই প্রধানের 
বিকার। বিকার প্রধানের শীল। বিকারশীল প্রধান যখন চিন্ত্রপ পুরুষের স্বারা উপপৃষ্ট হয় 
তখনই তাহা অন্তঃকরণের প্রবৃত্তিবূপে পরিণত হয়; তাদুশ অন্তঃকরণের প্রবৃত্তিবারাই “রচনা! 
কৃত হয়। জগতের মৌলিক স্বভাব খন বিকারশীলতা তখন তাঁহার বিকারণীল কারণ অবশ্ত 
স্বীকাধ্য। 

সাংখ্যের! ইচ্ছাশনট প্রবৃত্তির উদ্দাহরণে স্তনে ক্ষীরের পপ্রবৃত্তি' বা জলের নিগাভিমুখে প্রবৃত্তির 
কথা বলেন। শঙ্কর তুত্তরে বলেন “তাহাও চেতনাধিষ্িত প্রবৃত্তি । ইহাও কথার মারপ্যাচ। 
সাংখ্যেরাও চেতনাধিষ্ঠান ব্যতীত যে প্রবৃত্তি হয়, এরূপ স্বীকারই করেন ন|। এই বিশ্বটাই সাংখ্য- 
মতে চেতনপুরুষাধিষ্টিত প্রধানের প্রবৃত্তি, কিন্ত তাহা গৃহাদিনির্্ীণের জন্য যেমন ইচ্ছ। পূর্বক প্রবৃত্তি, 
সেইরূপ প্রবৃত্তি নহে। ইচ্ছারূপ প্রবর্তক নিজেই চিদধিষ্ঠিত অচেতনের প্রবৃত্তি। সর্বত্রই শঙ্র 
ার্থক “চেতন” শবের অর্থভেদ ন| করিয়া গোল বাধাইয়াছেন। 

সাংখ্যেরা যে প্রধানের সাম্য ও বৈষমা অবস্থা বলেন, ততসম্বন্ধে শঙ্করের আপত্তি এই যে পুরুষ 
যখন উদাসীন অর্থাৎ প্রবর্তক বা নিবর্তক নহেন, তখন প্রধানের কদাচিৎ মহদীদিরূপে পরিণাম ও 
কদাচিৎ সাম্যাবস্থায় স্থিতি এই দুই অবস্থা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পাঁরে? 

প্রধানের সাম্যাবস্থার অর্থ অন্তঃকরণের নিরোধ বা লয়। তাহার জন্য বাহ কারণের প্রয়োজন 
নাই। বিবেকখ্যাতি ও বৈরাগ্যবিশেষের দ্বার। বিষয়গ্রহণ নিরুদ্ধ হইলে অন্তঃকরণ লীন হয়। তাহাই 
প্রধানের সাম্যাবস্থা । প্রধান সর্বদাই কচিৎ গতিতে, কচিৎ স্থিতিতে বর্তমান। মুক্ত বা! প্রক্কৃতি- 
লীন পুরুষের চিত্ত সাম্যাবস্থাপন্ন। অন্যের নহে। আর যে বিরাটু পুরুষের অভিমানে ব্রহ্গাণ্ 
(শব্দাদি বিষয়) অবস্থিত, সেই অভিমান লীন হইলে ( অর্থাৎ প্রলয়ে ) শবাদি লীন হয়, তখনও 
বিষয়াভাবে সংসারী প্রাণীর টিত্ত লীন হয়। তাহাও সাম্যাবস্থা। বিষয়ের অভিব্যক্তিতে তাদৃশ 
চিত্তের পুনরতিব্যক্তি হয়। একটা প্রন্তরের দ্বার! যেমন অন্য প্রস্তর চূর্ণ কর! যায়, সেইরূপ একটা 
বিকারব্যক্তির দ্বারা অন্য বিকারব্যক্তি লীন হইতে পারে। বিরাট পুরুষ এক বিকারব্যক্তি। 
অন্মদাঁদির বিষয়গ্রহণ তন্নিমিত্তক | তাই তদভাঁবে বিষক়গ্রহণাভাব ও চিত্তলয় হয়। অন্তঃফরণ- 
সম্বন্ধেও একটা অবিষ্ঠাজন্ঠা বৃত্তি পরবর্তী বৃত্তির নিমিত্ত । অবিষ্ঠ/ নাশ হইলে তজ্জন্য বৃদ্তিপ্রবাই 
ছিন্ন হুইয়া অন্তঃকরণের সাম্যাবস্থা হয়। বস্ততঃ অবিষ্ভা অনার্দি স্থতরাং অন্তঃকরণাদি ( মহৎ, 
অহং, মন ও ইন্দ্রিয়) অনার্দি। অতএব এরূপ কখনও ছিল না, যখন শুদ্ধ মহৎ ছিল পরে তাহা 
অহং হইল ইত্যার্দি। আত্মভাবকে বিশ্লেব করিলে পর পর মহ্দাদি তত্ব পাওয়া যাঁয়। 
ইহাই সাংখ্য মত। 

অতএব, শঙ্কর যে.করন| করিরাছেন আগে প্রধান ছিল পরে তাহ! পরিগত হইব! মহৎ হইল, 
ইত্যাদি-_তাহা৷ ভ্রান্ত ধারণা । অনাদি প্রবৃত্তির “আগে” নাই। 

শঙ্কর বলেন, প্রবৃত্তি অচেতনের হয় সত্য, কিন্তু চেতনাধিষ্ঠিত হইলেই তবে হয়। “চেতনাধিত্ঠিত' 
অর্থে শঙ্করের মতে কোন চেতন পুরুষের ইচ্ছার দ্বারা প্রেরিত। ইহাতে জিজ্ঞান্ত যে ইচ্ছা? 
স্বয়ং অচেতন ; তাহা কিসের দ্বারা প্রবৃত্ত হয়? যদি বল, চিদ্রপ আত্মার ্বারাই ইচ্ছ! নামক 
জড় দ্রব্যের প্রবর্তন। ঘটে, তবে সাংখ্যের কথাই বল! হইল। নচেৎ “ইচ্ছার” প্রবর্তনার 
জন্য অন্ত ইচ্ছা, তাহীরও প্রবর্তনার জন্ত অন্ত ইচ্ছ। ইত্যাদি অনবস্থ। দোষ হয়| পূর্বেই 



সাংখ্টীয় প্রকরণমালা। ৪৭৩ 

বলা হইয়াছে, প্রকৃতির ক্রিয়াশীল স্বভাবের উপদরশনার্থ প্রবৃত্তি। পুরুবেরর তাহাতে 
উপদর্শনমাত্রের অপেক্ষা আছে, অন্ত কোন প্রবর্তক কারণের অপেক্ষা! নাই ; ইহাই সাংখ্য 
মত। 

সাংখ্যের! প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ বুঝাইবার জঙ্ত পঙ্গন্ধের এবং অসস্কান্ত ও লৌহের উপম৷ 
দেন। শঙ্কর তাহাতেও আপত্তি করেন। আপত্তি করিতে যাইয়! দ্ব্নং দৃষ্টান্তের সর্বাংশ গ্রহণ- 
রূপ ভ্রান্তিতে নিপতিত হইয়াছেন। শঙ্কর বলেন, অন্ধের স্বন্বস্থিত পঙ্গু তাহাকে বাক্যাদির দারা 
প্রবর্তিত করে, উদাসীন পুরুষের পক্ষে সেরূপ প্রবর্তক-নিমিত্ত কি হইতে পারে? 

চন্ত্রমুখ গোল হইবে, তাহাতে শশাঙ্ক থাকিবে ইত্যাদি স্ঠায়দোষের স্তায় শঙ্করের আপত্তি 
দুষিত। পন্থু ও অন্ধের উপমা দিয়া সাংখ্যের। অচেতন দৃশ্ের বিকারযোগ্যত। এবং দ্রষ্টার 
অবিকারিস্ব-স্বতাঁব বুঝান মাত্র। সেই অংশেই ও দৃষ্টান্ত গ্রাহথ। আআস্থান্ত-সন্বন্বীয় দৃষ্টান্তের দ্বারা 
সন্গিধিমাত্রে উপকারিত্ব বুঝান হয়। শঙ্কর তাহাতে “পরিমার্জনাদির অপেক্ষা আছে” ইত্যাদি 
ঘষে আপত্তি করিয়াছেন, তাহা! বালকতামাত্র । পবিষুষ্ট অয়স্কান্তের কথাই সাংখ্যেরা বলিয়াছেন 
ধরিতে হইবে। 

প্ররূপ অসার আঁপত্তি তুলিয়া শঙ্কর বলিয়াছেন অঠৈতন্ত প্রধান ও উদাসীন পুরুষ এই ছইয়ের 
সম্বন্ধ ঘটাইবার জন্য অতিরিক্ত কোন সম্বন্ধ়িতার অভাবে প্রধান-পুরুষের সন্বন্ধ সিদ্ধ হয় ন!। 

শঙ্করের উত্থাপিত আপত্তি সত্য হইলে ইহ! সত্য হইত। সাংখ্যের! অঙ্কান্তের স্ায় প্রধানের 
সন্গিধিমাত্রে উপকারিত্ব স্বীকার করেন। শঙ্কর তাহাতে বলেন যে, যদি সঙ্গিধিমাত্রেই প্রবৃত্তি হয়, 
তবে প্রবৃত্তির নিত্যতা আসিয়া পড়িবে অর্থাৎ কখনও নিবৃত্তি আসিবে না । 

এতদুত্তরে বক্তব্য-_দাংখ্যের! উপকারিত্ব অর্থে কেবল প্রবৃত্তি বলেন না, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি 
এই উভয়কেই পুরুষের সান্লিধ্জনিত উপকার ব! উপকরণের কার্য বলেন। ভোগ ও 
অপবর্গ উভয়ই পুরুষের দ্বারা উপদৃষ্ট প্রধানের কাঁধ্য। প্রধানের যোগ্যতা-বিশেষ পুরুষের 
সহিত সম্বন্ধের হেতু । যোগ্যত৷ দ্বিবিধ, অবিগ্ঠাবস্থা ও বিগ্ভাবস্থা। অবিদ্যাবস্থ প্রধান পুরুষের 
সহিত সংযুক্ত হয়। বিদ্যাবস্থ প্রধান (বিবেকথ্যাতিযুক্ত অস্তঃকরণ) পুরুষ হইতে বিধু্ধ 
হইয়। অব্যক্তত্বরূপ হয়। 

অতএব শঙ্কর যে বলেন “যোগ্যতার দ্বার! সম্বন্ধ হইলে সদাঁকাল সন্বন্ধই থাকিবে, নির্মোক্ষ হইবে 
না”-_-তাহা অসার। 

অস্তঃকরণে সদাই বিদ্যা ও অবিদ্যা বা প্রমাণ ও বিপধ্যয় এই ছুই ভাব পরিণম্যমান (ক্ষয়োদয়- 
শাঁলিনী ) বৃত্তিরূপে বর্তমান আছে, সংসারদশায় অবিদ্যার প্রাবল্যে বিদ্য। অলক্ষ্যবৎ হয়। অবিদ্যা 
গণিণ হইলে বিদ্যা অবিপ্লব! হইয়! মোক্ষ সাধন করে। বস্ততঃ পুরুষের সহিত গুণের সংধোগ অলাত- 
চক্রের স্তায় অচ্ছিন্ন বৌধ হইলেও ভাহ! সম্পূর্ণ একতাঁন নহে; কারণ বৃত্তি সকল লয়োদর়শালিনী 
স্থুতরাং সংযৌগও তন্ত্রপ সবিপ্লব। বৃত্তির লয়াবস্থাই স্বরূপস্থিতি। 

বিদ্যা ও অবিদ্যা উতযই পুকুসাঙক্ষিক! বৃত্তি সুতরাং সংযোগ ও বিয়োগের অবিকারী গৌণ 
হেতু চতন্তের লাক্ষিতা। 

শারীরক ২।২/৮ ও ৯ স্ুত্রের ভাবে শঙ্কর প্রধানের সাম্যাবস্থা। হইতে বৈবম্যাবস্থায় যাইয়। মহদাি 
উৎপাদন করার কোন হেতু না পাইয়া, উহা অসঙ্গত মনে করিয়াছেন। সাম্য ও বৈষম্যের 
হেতু পূর্বেই উক্ত হইয়াছে অতএব শঙ্করের আপত্তি ছিন্নমূল । 

সাংখ্যের৷ বলেন-_সব্ব তপ্য, রজ তাপক। সত্-তপ্যতার দ্বারা পুরুষ মন্ভুতণ্ের নত বোধ 

হন। ইহা যোৌগভাম্যে সম্যক বিকৃত আছে। শঙ্কর ২২১৭ নুজের ভান্কে দোবাবিষ্কারের 
৬ 



"৪৭৪ শানঙ্কর দর্শন ও সাংখ্য। 

বৃথা চেষ্টা করিয় শেষে বলিস্বাছেন “এই তপ্য-তাপক ভাব যদি অবিদ্যারুত হয়, পাঁরমাধিক না 
হয়, তবে আমাদের পক্ষে কিছু দোষ হয় না”। সাংখ্যেরা ত অবিদ্যাকেই ছুঃখমূল বলেন, সুতরাং 
শঙ্করের এ সম্বন্ধে বাগ জাল বিস্তার করা বুথ হইয়াছে । 

সাংখ্যমতে পুরুষপ্ররুতির সংযোগ অবিদ্যারূপ নিমিত্ত হইতে হয়। তাহাতে শঙ্কর বলেন যে 
আদর্শনরূপ অবিদ্যার নিত্যত্ব স্বীকার করাতে, সাংখোর মৌক্ষ উৎপন্ন হয় না। কোন একজনের 
অবিদ্যা নিত্য ইহা অবগ্ত সাংখ্যের মত নহে। সুতরাং শঙ্করের অজ্ঞতামূলক যুক্তি ছিন্ধ 
হইল। সাংখ্যমতে অবিদ্যা বা! ত্রাস্তি-জ্ঞান নিত্য নহে কিস্ত অনাদি বৃত্তিপরম্পরাক্রমে প্রবহমাণ 
(শঙ্করের অবিদ্যাও অনাদি) ও তাহা বিদ্যার দ্বার। নাগ্ত । সাংখ্যমতে অবিদ্য। একজাতীয় বৃত্তির 
সাধারণ নাম। তাদৃশ বিপধ্যধবৃত্তি প্রত্যেকব্যক্তিগত। এক সর্বব্যাপী অবিদ্য। নামক কোন 
দ্রব্য নাই। তাদৃশ অবিদ্য। মায়াবাদীদের অভ্যাপগম, সাংখ্যের নহে । এক মানুষ মরিলে যেমন 
সব মানুষ মরে ন!, এক ব্যক্তির অবিদ্য। নাশ হইলে সেইরূপ, সমাজের অবিদ্যা নষ্ট হয় না। 

এস্থলে শঙ্কর এক কৌশলে বিপক্ষ জধের চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি ভাষ্ে বলিয়াছেন “অদর্শ- 
নন্ত তমসে! নিত্যতাভ্যুপগমাৎ।” তম শবের অর্থ অবিদ্যাও হয় তমোগুণও হয়। তমোগুণ 
নিত্য ( কুটস্থ নিত্য নহে ) বটে, কিন্তু অবিদ্য। নিত্য নহে। সুতরাং অন্থান্ত স্থলের ন্যায় দ্বার্থক 
শবপ্রয়োগই এখানে শঙ্করের সহায় হইয়াছে। ূ 

২২৬ স্থত্রের ভাষ্যে শঙ্কর সাংখ্যের পুরুঘার্থসন্বদ্ধে আপত্তি করিয়াছেন। সাংখ্যের! বলেন 
প্রধানের প্রবৃত্তি পুরুষার্থের জন্। তন্মতে ভোগ ও অপবর্গ পুরুষার্থ। বস্তত শব্দার্দিবিষয়- 
ভোগ এবং অপবর্গ (বা! ভোগের অবসাননূপ বিব্কখ্যাতি) এই ছুই প্রকার কাধ্য ছাড়া 
অন্তঃকরণের আর কাধ্য নাই, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং সাক্ষিম্বরূপ পুরুষের দ্বার ভোগ ও 
অপবর্গ দৃষ্ট হয়, তজ্জন্য তাহাঁরাই পুরুষার্থ। ভোগ অনাদি সুতরাং প্রধানের প্রবৃত্তির আদি 
নাই। শঙ্করও তৈত্তিরীয়ভাষ্যে ভোগাপবর্গকে পুরুযার্থ বলিরাছেন। 

এই সাংখ্যমতে শঙ্কর এইরূপ আপত্তি করিয়াছেন, “প্রধানপ্রবৃত্তির প্ররোজন বিবেচ্য । 
সেই প্রয়োজন কি ভোগ? বা অপবর্গ? বা উভয়?” সীংখ্যেরা স্পষ্টই উভয়কে পুরুতার্থ 
বলেন স্থুতরাঁং শঙঞ্করের প্রথম দুই পক্ষ অলীক স্থৃতরাঁং তাহাদের উত্তরও অলীক। যদি ভোগ 
ও অপবর্গ উভয়ের জন্য প্রবৃত্তি হয় এরূপ বলা যাঁর, তবে তাহাতে শঙ্কর আপত্তি করেন “ভোক্ত- 
ব্যানাং প্রধানমাত্রাণামানস্তযাদনির্ষে।ক্ষপ্রসঙ্গ এব” । অর্থাৎ ভোক্তব্য (ভোগ করিতেই হইবে ) 
প্রধান-স্বরূপ বিষয়ের মাঁনন্তাহেতু কখনও মোক্ষ হইবে না। এখানেও শব্ধবিস্তাসের কৌশল 
আছে। প্রাকৃত ভোগ্য বিষয় অনন্ত হইলেও তাহ যে সমস্তই “ভোক্তব্য তাহা সাংখ্যেরা 
বলেন না। সমস্ত বিষয় ভোগ্য বাঁ ভৌোগযোগ্য বটে, কিন্তু “ভোক্তব্য নহে। যখন ভোগ ও 
অপবর্গ ছুই অর্থ, তখন দুয়েরই যোগ্যত। প্রার্কত পদার্থে আছে “ভোগাপবর্ীর্থ,'দশ্যম্ত (যোঃ সুঃ)। 
বস্তুতঃ সাংখ্যের। বলেন ন। যে অনন্ত ভোগ করিতেই হইবে, কিন্তু বলেন যদ্দি কেহ ভোগে বিরাগ 
করিয়া ভোগ রুদ্ধ করে, তবে তাহার অপবর্গ বা মোক্ষফল প্রাপ্তি হয়। “ভোক্তব্য' কথাটাই 
এস্থলে শঙ্করের সম্বল, কিন্ত তাহা “ভোগ্য” হইবে। 

২০।: উপনিষদ্ ভাত্ে 'অনেক স্থলে শঙ্কর এই 'প্রিয্ন শ্লোকটা উদ্ধৃত করিয়! মিথ্যা পদার্থের 
উদাহরণ দিয়াছেন ।-_“মৃগতৃষ্ঠাস্তসি ন্নাতঃ খপুষ্পকৃতশেখরঃ। এষ বন্ধ্যান্থুতো৷ বাতি শশশ্ঙ্গ- 
ধনুর্ধর; | অর্থাৎ মরীচিকার জলে স্নান করিমা, আঁকাশকুন্ুমের মাল্য মস্তকে ধারণপূর্্ক শশশৃজগের 
ধনুর্ধারী এই বন্ধ্যাস্থত বাইতেছে ! 
_. ইহার মধ্যে মিথ্য। কি? মরু, জল, স্নান, আকাশ, পুষ্প, শশক, শুঙ্গ, ধনু, বন্ধযানারী ও 



সাংখীয় প্রকরণমালা। ৪৭৫ 

পু্র_এই সবই সত্য বা কোথাও ন| কোথাও বর্তমান ঝ পুদৃষ্ট ভাব পদার্থ। কেবল একের 
উপর অন্যের আরোপ করাই মনের কল্পনাবিশেষ। কল্ননাশক্তিও ভাব পদার্থ। স্থৃতবাং 
দেখা যাইতেছে যে উক্ত উদাহরণ “সতী কল্পনাশক্তিব ছারা কতকগুলি সংপদার্থকে ব্যবহার 
করা মাত্র। শাঙ্কর মতে ব্রদ্ধেই এই জগৎ আরোপিত; স্থৃতরাং বলিতে হইবে রঙ্গ স্বীয় কল্পনা- 
শক্তির দ্বার! পূর্ববদৃ্ট আকাশাদি নিখিল প্রপঞ্চ নিজেতেই কল্পন| করিলেন এবং নিজেই ভ্রান্ত হইয়া 
গেলেন। ইহাতে শঙ্কা হইবে প্রাণ, অমন! (সুতরাং কল্পনাশক্তিশূন্য ) বা নিরুপাধিক, 
অদ্বৈত, অথণ্যু টৈতন্যরূপ, শ্বগত-সজতীর-বিজাতীর ভেদহীন ব্রহ্ম কিরূপে পূর্বনৃষ্ট অথচ 
ব্রিকালিক সতাহীন আকাশাদি প্রপঞ্চ সকল নিজে কল্পনা করিধা স্বয়ং নিত্যবু্ধ হইয়াও ভ্রান্ত হইয় 
দেখিতে লাঁগিলেন। গোৌঁড়পাদরাচা্য মাগুক্যকারিকায় বলিাছেন ণমামৈষা তন্ত দেবস্য 
যয়া সম্মোহিতং স্বয়ম্” । শক্কর কিন্তু বলেন “বথ। স্বয়ং গ্রসারিতযা মায়! মায়াবী ত্রিঘপি কালেমু 
ন সংস্পৃশ্যতে অবস্তত্বাৎ” । ভ্রান্ত হওরা কি মায়ার দ্বারা সংস্পৃষ্ট হওয়া নহে? পরমগুরুর না! 
পরমশিষ্যের কাহার কথ এবিষয়ে গ্রাহ্য ? 

বৈদাস্তিকমত একটা দার্শনিক মত ; তাহার মুল বিষয়ের উপপত্তি চাই। কিন্তু তাহার কুত্রাপি 
উপপত্তি দেখ! যায় না। তদ্বিষরক শঙঞ্চার তিন উত্তর পাওয়া যায় (১) অজ্ঞ, (২) 
অনির্বচনীয়, (৩) অবচনীয়। 

শঙ্কর বলেন “মনোবিকল্পনামাত্রং ছ্বৈতমিতি সিদ্ধম্।”৮ মতএব বলিতে হইবে তাহার মতে 
বরন্মের মন আছে, কল্পনাশক্তি আছে, পূর্বস্থতি আছে সুতরাং পূর্তির বিষয় আকাশাদি আছে, 
ইত্যাদি । অর্থাৎ বিজ্ঞাতা, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞের পদার্থযুক্ত ব্রঙ্দ। একপ ত্রিভেদযুক্ত ব্রহ্ম ঘে আছেন 
তদ্ধিবয়ে সাংখ্যও একমত। কিন্তু উহাতে শঙ্কা হন বে স্বগতাদি ভেদশূন্য চিন্রুপ ব্রহ্মমাত্রই 
যখন আছেন-_-আর কিছুই যখন নাই_তখন এই অদ্বৈতবাদ সঙ্গত হয় কিরপে? এক 
অথটগুকরস চৈতন্য থাকিলে দ্বৈতসংবাবহাবের (তাহ! সত্যই হউক বা কাল্ননিকই হউক) 
অবকাশ কোথায়? 

২১। মায়াবাদের বিপরিণাম দেখাইয়া আমরা এই নিবন্ধের উপসংহার করিব। ভারতের 
অধঃপতন যখন আরম্ভ হইয়াছে, বখন নানা সম্প্রদায়ের নানা আগমে ভারতীয় ধর্মজগৎ বিগ্লুত, 
যখন অধিকাংশ ব্যক্তির প্রামাণ্যভূত মহাপুরুষের অভাব হইয়াছিল, বখন সাংখ্য ও যোগ সম্প্রদায় 
প্রতিভাশালী নেতার অভাবে নিশ্রতিভ হই! গিয়াছিল, সেই সময় শঙ্কর উদ্ভুত হন। শ্রতিরূপ 
সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ আগম তিনি গ্রহণ করিয়া, স্বীয় প্রতিভাবলে তাহার প্রসার করিয়া ও 
প্রামাণ্য স্থাপন করিয়া যান। যদিও সেই সময়ে অনেক প্রাচীন শ্রুতি লুপ্ত হইয়াছিল এবং 
শ্রুতির যথাশ্রুত অর্থ বিপর্ান্ত হইয়াছিল এবং শঙ্করকে সাময়িক কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া 
শ্রতিব্যাখ্যা করিতে হইয়াছিল, এবং যদিও শঙ্কর মানাবাঁদরপ অসম্যক দর্শন অনুসারে 
শ্রতিব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তথাপি তাহার প্রবস্তিত ধর্মশক্তির বলে, ভারতে শুদ্ধতর 
ধর্দমভাবের উন্নতি হইয়াছিল ও অধঃপতনশোত কথঞ্চিৎ রুদ্ধ হইয়াছিল। শঙ্করের পর অনেক 
সাধনগ্রীল, ত্যাগবৈরাগ্যসম্পন্ন মহাত্মা! ভারতে জন্মিয়! গিয়াছেন, কিন্তু কালক্রমে শঙ্কর মত 
অনেকাংশে বিপরিণত হইয়াছে । আধুনিক মারাবাদে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্ত ব্রহ্ম অপেক্ষা শুদ্ধ 
চৈতস্থরূপ ব্রহ্মই অধিকতর উপাদেয় হইয়াছে। 

প্রাচীন মীয়াবাদে মায়। ঈশ্বরের ইচ্ছা । আধুনিক মায়াবান্ মাম! কতকটা সাংখ্যের প্রকৃতির 
মত। যদি বল! যায় যে মাঁয়া ও ব্রদ্ধ থাকিলে অদ্বৈতবাঁদ কিরূপে সিদ্ধ হয়, তহুত্তরে মায়াবাদীর! 

অধুন! বলেন যে মার! মিথ্যা, তাহা “নেহি হায়” । মাযাবাদীদের দলে বুশ আমরা অন্বৈতসিদ্ধির 
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বিচার শুনিয়াছি। সকলেই শেষে উহা অবোৌধ্য বলে, অর্থাৎ এক অত চৈতন্য হইতে কিরূপে 
প্রপঞ্চ হয় তাহা! স্থির করিতে ন| পারিয়! শেষে অনির্বাচ্য বা জানি না বলে। যদি বলা যায় 
“গায়ে ধদি নেহি সায় তবে প্রপঞ্চ হইল কিরূপে ?” তাহাতে মায়াবাদীরা বলেন “প্রপঞ্চও নেহি 
হার়।” যদি উহীরা সব “নেহি হায় তবে উহাদের নাম ও গুণের বিষয় বল কেন? তহুত্তরে 
অসন্বন্ধ গ্রলাপ করিয়। গোলযোগ করে। 

আবার কেহ কেহ ত্রিবিধ সত্তা স্বীকার করিয়! উহা! বুঝাইবার চেষ্টা করেন। সতী ভ্রিবিধ-_পারমা- 
তি, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক। চৈতন্টের পারমার্থিক সত্বা, জগতের ব্যবহারিক সত্ত। আর স্বপ্ন- 
ৃষ্ট বিষয়ের প্রাতিভাসিক সতা!। পরার্থদৃষ্টিতে ব্যবহারিক সত্তা থাকে না, অতএব এক 
অদ্ধিতীয় ব্রহ্ধই সং। 

অজ্ঞ মায়াবা্দীরা! ( শিক্ষিতেরা নহে ) মিথ্যাশবের অর্থ বুঝে না, মিথ্যা অর্থে অভাব নহে, 
কিন্তু এক পদার্থকে অগ্যরূপ মনে করা। শঙ্করও ভাষ্যে অধ্যাসকেই মিথ্যা বলিয়াছেন। অতএব 
প্রেপঞ্চ মিথ্যা অর্থে পপ্রপঞ্চ নাই' এরূপ নহে, কিন্তু প্রপঞ্চ যাহা নহে তন্রপে প্রতীয়মান 
পদার্থ। কিন্ত সেইরূপ অধ্যাসের জন্য ছুই পদার্থের প্রয়োজন । যাহাতে অধ্যাস হইবে এবং 
যাহার গুণ 'অধ্যন্ত হইবে, যাহাতে অধ্যাস হয় তাঁহ! বিবর্ত উপাদান ব্রদ্ম, কিন্তু যাহার ধর্ম অধ্যত্ত 
হয় তাহা কি? সুতরাং দৈ তবাদব্যতীত গত্যন্তর নাই। 

আঁর আধুনিক মাঁয়াবাদীর! যে সত্তার বিভাগ করিয়া অদ্ৈতসিদ্ধি করিতে যান তাহাও স্াষ্য ও 
সম্পূর্ন নহে? পূর্বেই বলা হইয়াছে সত্তা পদার্থ বৈকল্পিক বা 8১96180| তাহাঁকে বাস্তব বা 
6017070 রূপে ব্যবহার কর! ( ঘটাদির স্াঁয় “সত আছে বস্তৃতপক্ষে এরূপ ব্যবহার করা ) 
অন্ঠায়। * কিঞ্চ সত্তা চরম সামান্ঠ, তাহার তেদ নাই ও হইতে পারে না। সত্তা ত্রিবিধ নহে 
কিন্তু সৎ পদার্থ ত্রিবিধ বলিতে পাঁর। তাহাতে অবশ্ত অদ্বৈতবাদের কিছুই উপকার নাই, কারণ 
সৎপদার্থ ভ্রিবিধ-_পাঁরমাঁথিক সংপদার্থ, ব্যবহারিক সৎ পদার্থ এবং প্রাতিভাসিক সংপদার্থ, তাহাতে 
পরমার্থ-ৃ্টিতে বাবহারিক পদার্থ থাকে না? সেইবপ ব্যবহারদৃষ্টিতে পারমাথিক পদাথ থাকে না; 
বিশেষত উহা দু্টিতেদ মাত্র। এক দৃষ্টিতে একরূপ দেখিতে পাই, অন্ত দৃষ্টিতে তাহা পাই না বলিয়া যে 
শেষোক্ত পদার্থ নাই, এরূপ বলা নিতান্ত অন্ঠায়। সাংখ্যেরাও ব্যবহারিক ও পারমাথিক দৃষ্টি স্বীকার 
করেন। তন্মতে (বিবেক-খ্যাতিরূপ ) বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদ বুঝাই পাঁরমাথিক দৃষ্টি বা অগ্র্যা 
বুদ্ধি। তদ্দার! প্রপধ্তীত শুদ্ধ চিন্মাত্র পুরুষ উপলব্ধ হন, আর তখন বাহ্-বুদ্ধির নিরোধ হয় বলিয়া 
ব্যবহারিক প্রপঞ্চ বুদ্ধিগোঁচর হয় মা । ইহাই এ বিষয়ে ভ্যাষ্য দর্শন, নচেৎ ব্যবহারিক জগৎ নাই 
এরূপ বলা আর “আমি বন্ধ্যার পুত্র“ এরূপ বলা একইপ্রকার অন্তাধ্যতা। মাঁয়াবাদীরা বলেন 
মাঁমোপহিত টচৈতন্ত ঈশ্বর ; অবিদ্যোপহিত চৈতত্ত জীব, আর সমষ্টি জীব হিরণ্যগর্ভ ; অথবা বলেন 
সমস্ি বুদ্ধি ঈশ্বরের ও বাষ্টি বুদ্ধি জীবের | 

অবিদ্য! অর্থে ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন ঘে আত্মাতে অনাত্মার ও অনাতআ্মাতে যে আত্মার অধ্যাস 
তাহাই অবিদ্যা। ইহা সাংখ্যের অবিরুদ্ধ লক্ষণ। কিন্ত আধুনিক মায়াবাদের অবিষ্তা ঠিক এইরূপ 
নহে, তন্মতে জীব ক্ষুদ্র ও.অশ্বচ্ছ উপাঁধিগত টচৈতন্ঠ। অতএব অবিষ্তা ক্ষুদ্র মলিন অন্তঃকরগ হইল, 
আস মায়! বৃহৎ স্বচ্ছ অস্তঃকরথ হইল । 

কিঞ্চ অবিদ্যার বা জীবের সমষ্টি ও ব্যষ্টি কল্পনা করা! বছ্মন্ুষ্যের বহুজ্ঞানের সমষ্টি কল্পনা করার 
সায় নিঃসার। 'মনে কর দশজন মঞুধ্য আছে; তাহাদের দশপ্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হইল । কেহ যদি 

* পূর্বেই বল! হইয়াছে 'রাছুর শিরের' স্তায় “সত্তা! আছে" এন্প বাক্য বিকল্পমান্র। 
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বলে যে মেই দশবিধ জ্ঞানের সমষ্টি দশগুণ বৃহৎ এক এহাজ্ঞান”, তাহা হইলে সেই গহাজ্ঞান 
যেরূপ পদ্দার্থ হইবে, সমষ্টি অবিদ্যা বা সমষ্টি জীবও সেইরূপ নিঃসাঁর পদার্থ। বস্তত অবিদ্যা অর্থে 
আদি শরীরী ইত্যাদি ভ্রান্তি; আমি শরীরী এইরপ ত্রা্তিজ্ঞানের “সমষ্টি যে কিরূপ, তাহা' আধুনিক 
মাঁয়াবাদীই জানেন । 

আধুনিক অনেকানেক মায়াবাদী চৈতন্তকে সর্বব্যাপী ( অর্থাৎ অসংখ্য ঘন যোজন ) দ্রব্য মনে 
করেন। এমন কি, তীহারা চৈতন্তের প্রদদেশবিভাগও করেন; যেমন স্বর্গস্থ চৈতগ্কপ্রদেশ, মর্তযস্থ 
চৈতগ্তপ্রদেশ ইত্যাদি ( বেদান্ত পরিভাষা )। সর্বব্যাপী চৈতন্য জ্যোতি, চৈতন্তে অনির্ধবচনীয় মায়া 
আছে, তন্দবার৷ সমুদ্রে যেরূপ উরঙ্গ হয়, সেইরূপ প্রপঞ্চ উৎপন্ন হয়। তরঙ্গ যেমন জলমাতর, প্রপঞ্চও 
সেইরূপ চৈতগ্থমাত্র। ছুই একজনকে দেখিয়াছি, তাহারা তরঙ্গের দৃষ্টান্ত ঠিক ধারণা করিতে পারে 
না, কারণ তরঙ্গ সমুদ্রের উপরে হয। যখন চৈতন্য সর্বব্যাপী, তখন জলের অভ্যন্তরস্থ কোন 
প্রকার তরজের ন্যায় এ চৈতন্যতরঙগ হইবে বলিয়া তাহারা কথঞ্চিৎ সমাধান বরে। বলা বাঁহুলা, 
ইহা সব চৈতন্য নামক এক জড় দৃপ্ত পদার্থ কল্পন! কর! মাত্র। অন্মৎপ্রত্যয়লক্ষ্য চিৎ পদার্থ ওরূপ 
কল্পনার সম্পূর্ণ বিপরীত। 

এতত্বাতীত একজীববাদ ( তন্মতে এপর্যন্ত কোন জীবের মুক্তি হয় নাঁই) প্রভৃতির দ্বারাও 
মায়াবাদ অধুনা বিপর্যস্ত। মাঁয়াবাদের দোহাই দিয়া একশ্রেণীর এরূপ লোক অধুন! উৎপন্ন হইয়াছে, 
যাহাঁদের শীলজ্ঞান মোটেই নাই। তাহারা সর্বপ্রকার ুঃশীলতাঁর আঁচরণ করে ও মুখে জ্ঞানের কথা 
বলিয়৷ নিজেদের দুশ্চারিযিত্র্যর সমর্থন করে। শঙ্কর ভারতের ধর্ম্জীবনে শক্তিসধশার করিয়া গিয়া- 
ছিলেন। তাহা হইতে তৎসম্প্রদায়কে অনেক মহা মণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ শঙ্কর- 
সম্প্রদায়ে ধাহারা সাধক হইতেন, তাহারা সাংখা, যোগ ও বেদান্ত তিন বিদ্যাই গ্রহণ করিতেন ; 
পরম্পরের ভে? তত লক্ষ্য করিতেন না। কিন্তু উপযূণক্ত এঁ '্জানী, “বেদাস্তী ধূর্ত' সম্প্রদায়ের 
সহিত শঞ্চরের বা বেদান্তের বা সব্ধর্শের কিছু সম্পর্ক নাই। তাহার! বলে, যখন “আমি বর্গ” এই 
আত্মজ্ঞান আমাদের উৎপন্ন হইয়াছে, তখন আমরা দেহাস্তে মুক্ত হইব ? কারণ জ্ঞানীরাই মুক্ত হয়, 
আর জ্ঞানীদের সব কর্ধমও ধ্বংস হইয়! যায়, এইরূপে মনকে প্রবোধ দিয়া নানাপ্রকার দুফষাধ্য 
করে। আমর! জানি, একজন এ সম্প্রদায়ের 'জ্ঞানী” আচার্য অত্যন্ত মিথ্যা কথা বলিত। একদিন 
এক শিষ্য জিজ্ঞাসা করে, আঁপনি এরূপ মিথ্যা বলেন কেন? গুরু তাহাতে বলে যে জগৎশুদ্ধই 
যখন মিথ্যা, মায়ামাত্র, তখন বাকোর আবার সত্য মিথ্যা কি! 

২২। মায়াবাঁদের বিরুদ্ধে যে যে আপত্তি উত্থাপিত করা হইয়াছে, তাহার প্রধানগুলির সংঙ্গিপ্ত 
সার এস্থলে নিবন্ধ হইতেছে £_ 

(১) মার়াবাদ শঙ্করাচার্ধের বুদ্ধির দ্বারা উদ্ভাবিত দর্শনবিশেষ ; সুতরাং শ্রুতি ঝ 
বেদান্ত মায়াবাদীর নিজস্ব নহে। শ্রুতি সাঁধারণসম্পত্তি, শ্রতির অর্থ লইয়াই বিবাদ, অগ্রাটীন 
মায়াবাদী অপেক্ষা প্রাচীন সাংখ্যের ব্যাখ্যাই গ্রাহ। 

(২) অদ্বৈতবাদীর অদ্বৈত নাম কথামাত্র। সর্বজ্ঞ সর্ধশক্তিমান্ ঈশ্বর, স্বগত সঙাতীয় ও 
বিজাতীয়-ভেদপৃন্য অখটকরস এক" পদার্থ নহে। উহা! মূলত প্রর্কতি ও পুরুষ-রূপ তত্বয়ের 
মেলনম্বরপ। আর উহা বস্ত্রত জ্ঞাত, ভ্ঞান ও জ্ঞেয়-স্বরূপ বহু ভাবের সমষ্টি। 

(৩) অধ্যাস বা ত্রাস্তিজ্ঞানকে ভারতীয় প্রীয় সর্ব দার্শনিক সম্প্রদায় ( বৌদ্ধাদিরাও ) সংসারের 

ূল বলিয়া বীকার করেন। কিন ছুই সংপ্ার্থ * ব্যতীত অধ্যাস হইবার উদাহরণ বিশ্বে নাই। 
* অর্থাৎ যাহাতে অধ্যাস হয় তাহা! এবং যাহার গুণ অধ্যস্ত হয় তাহা স্থৃতির দ্বার! অধ্যব্ 

হয়। স্মৃতি নিজেই মনোভাব ব! সংপদদার্থ; আর স্থতির বিষয়ও সৎপদার্থ। 



84৮ শাক্কর দন ও সাংখ্য। 

শঙ্কর যে আকাশের উদাহরণ দিয়াছেন তাহা অলীক উদাহরণ, সুতরাং একাধিক সৎপদার্থ জগতের 
কারণ। 

(৪) সগুণ ঈশ্বর জগৎকারণ তাহা সত্য কিন্তু তাহা অতাত্তিক দৃষ্টি । তত্বদৃষ্টিতে ঈশ্বরও 
প্রাকৃত উপাধিযুক্ত পুকষবিশেষ। সুতরাং তত্বত প্রকৃতি ও নিগুণ পুরুষ জগৎকারণ। ঈশ্বরও 
যে প্রাক্কত উপাধিযুক্ত তাহা! শ্রুতিও বলেন, যথা “মারাস্ত প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মার়িনম্ত মহেষ্বরম্” অর্থাৎ 
মাধাকে প্রকুতি বলিয়! জানিবে, মহেশ্বর মারী বা প্রকৃতিযুক্ত । * 

(৫) সর্ববজ্ঞ-সর্বশক্তিমান্, মহামায, লীলাকারী, জগৎকর্ভা, অবর্তা, শুদ্ধ, অথটগকরস, 
সজাতীয়-স্বগত-বিজাতীয়-তেদ-হীন, এক, অগ্বিতীয, ঈশ্বর, আত্মা, ব্রহ্ধই জগৎকারণ ; 
9 এবপ উক্তি স্বোক্তিবিবোধ। .বিরুদ্ধ পদার্থের একাত্মকতাকথনরূপ গোষহেতু 
হা অন্তায্য। 
(৬) অগৈতবাদীদের অনাদি অচেতন কনম্ম, অনাদি অবিষ্তা, অনার্দি অন্মত্প্রত্যদ ও 

ুন্তপ্রত্যয় প্রভৃতি অনাদি টৈতন্তাঁতিরিক্ত সৎ পদার্থ স্বীকার করিতে হয়, অতএব অদ্বৈতবাদ 
বাক্পাত্র । 

(৭) অদ্বৈতবাদের দর্শন অসৎ-কাধ্যবাদ। তাহা সর্ববথা অন্যাব। সঙ্রপে জ্ঞায়মান পদাথ 
কখনও অসৎ হয় না, তবে তাহা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতে পাবে। সতেব অসৎ হওয়ার উদাহরণ 
নাই। রাম কাশীতে ছিল, পরে গয়ায় গেল; তাহাতে রাম শভাঁব প্রাপ্ত হইল বলা যায় না; 
স্বানাস্তরপ্রাপ্ত হইল বল! যায়। বাহা জগতের যাবতীষ পবিণাম সেইরূপ ( অগু বা মহৎ) অবয়বেব 
সংস্থানভেদমাত্র-মানপ পরিণাঁমও 'অর্খবভেদ ( কালাবস্থান-ভেদ ) মাত্র। অতএব অসতকাধ্যবাদদের 
উদাহরণ নাই বলিষ! উহ! অন্ঠাধ্য। 

(৮) ইঈশ্বরতা অন্তঃকরণের ধর্ম, চৈতন্তের ধর্ম নহে। তথাঁপি মায়াবাদীর! ঈশ্বর ও 
চৈতন্যকে একাত্বক বলেন। আত্মা চিদ্রপ বটেন, কিন্তু তিনি ঈশ্বব নভেন। ঈশ্বর নিরতিশয়- 
উৎকর্ষ-সম্পন্ন চিত্তসত্ব যুক্ত পুকষবিশেন, মাঁব জীব বা গ্রভীতা মলিন-অন্তঃকরণযুক্ত পুরুষ ; অতএব 
“ভীব ও ঈশ্বর এক” মাাঁবাদীব এক্প প্রতিজ্ঞ ভ্রান্তি ও তাহা স্বোক্তিবিরোধ । জীব স্বরূপত 
চিন্মাত্র এরূপ সাংখ্যপক্ষই ্ঠাধ্য । 

শি পিট শসা সপ সপ পপ পাশ পিসী শিস পাশ সি সি সপে 

* “্মায়াখ্যায়াঃ কামধেনৌর্বৎসৌ জীবেশ্বরাবুভৌ”__চিত্রদীপ ২৩৬, পঞ্চদশী। অর্থাৎ জীব 
ও ঈশ্বব উভয়ই মাযার বৎস। ইহা শুনিলে ঈশ্বরবাদী শক্কব নিশ্চয়ই সাংখ্যমিশ্রিত পঞ্চদশীকে স্বদল 
₹ইতৈ বহিষ্কৃত করিতেন। 



সাংখ্টীয় প্রকরণমাল! । 
৯। সাংথ্যীয় প্রাণততৃ। 

(১ম মুদ্রণ ১৯০২ ; ২য় মুদ্রণ ১৯১০ ; ৩য় মুদ্রণ ১৯২৫) 

১। প্রাণসম্বন্ধে শান্্বকারগণের অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয় । শীস্মকার ও ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় 
সকলেই প্রাণের কাধ্য ও স্থানের বিষর পরম্পর হইতে ভিন্নরূপে বিবৃত করিয়! গিগ্লাছেন। এবিবয় 
সকলেই লক্ষ্য করিয়! থাকিবেন $ অতএব বচনাদি উদ্ধৃত করিম! দেখান নিশ্রয়োজন। ইহাতে বোঁধ 
হয়, যিনি যতটা বুঝিয়াছিলেন, তিনি তাহ! লিপিবদ্ধ করিয়! গিযাছেন। মোক্ষমূলার সাহেবও ইহা 
দেখিয়।৷ একস্থলে বলিয়াছেন যে, আদিম উপদেষ্টুগণের গ্রাঁণসন্বন্ধে কি অভিমত তাহা বুঝিবার 
যো নাই । যাহা হউক পপ্রত্যক্ষমন্থমানধ্। তথাঁচ বিবিধাগমম্। বয়ং স্ুবিদিতং কাধ্যং ধর্মশুদ্ধিম- 
ভীগ্সতা ॥” মমুপ্রোক্ত এই বিধানানুসারে, আমরা এ প্রবন্ধে, প্রাণসঙ্বন্ধে বে শাস্ীয় বচনাবলী 
আছে তন্মধ্যে যাহা প্রত্যক্ষ ও মন্ুমান-সম্মত, তাহ৷ গ্রহণ করিয়! প্রাণের লক্ষণ ও কার্যাদি নির্ণয় 
করিতে চেষ্টা করিব। এ বিষয়ে পাশ্চাতা শারীরবিদ্ভা (2১750017/) ও প্রাণবিদ্যা (8191082) 

প্রত্যক্ষমস্ববূপ। আর শ্রুতিই 'অবশ্ঠ প্রধান-উপলীব্য শাক্সপ্রমাণ। এক্ষণে দেখা যাঁউিক-__ 
২। প্রাণের সাধারণ লক্ষণ কি? প্রশ্নশ্রাতিতে আছে__“অহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং 

প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামীতি”__অর্থাৎ প্রাণ বলিতেছেন যে, আমি আপনাকে পঞ্চধা বিভক্ত 
করিয়! অবষ্টভ্ভনপূর্ববক এই শরীর ধারণ করিয়া! রহিয়াছি। অন্তত্র “প্রাণশ্চ বিধারয়িতব্যথচ” অর্থাৎ 
প্রাণ এবং বিধারয়িতব্যূপ তাহার কাধ্যবিষয়। এই ছুই আতির দ্বার! জানা যায় যে, দেহ্ধারণশক্তির 
নাম প্রাণ। যে শক্তির দ্বারা বাহ্ দ্রব্য বা আহার্ধ্য শরীররূপে পরিণত হয়, তাহার নাম প্রাণ। 
অনেকে মনে করেন “প্রাণ একরকম বাতীল” ইহাই শাস্সিন্ধান্ত, কিন্ত বাস্তবিক তাহ নহে। “ন 
বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ”--এই বেদান্তহত্রের দ্বারা প্রাণ বাঁষু নয় বলিয়া জানা যাঁ়। বায়ুশব্দ 
শক্তিবাচী। সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে ( ২৩১ ) আছে প্প্রাণাদিপঞ্চ বায়ুবৎ সঞ্চারাৎ বারবো! যে প্রসিদ্ধা$” 
__অর্থাৎ প্রাণ-অপানাদি পাঁচটী বাষুর মত সঞ্চরণ করে বলিয়া বায়ু নামে খ্যাত । 

“শ্রোতোভির্ষৈধিজানাতি ইন্দরিয়ার্থান্ শরীরভূৎ। তৈরেব চ বিজানাতি প্রাণান্ আহারসম্তবান্ ॥ 
( অশ্বমেধ।১৭ ) এই বাক্যের দ্বারাও আহাধ্য হইতে সমগ্র জ্ঞানবাহী শ্রোতঃ নির্মাণ করা৷ প্রাণ 
সকলের কার্য বলিয়া জান! যায়। “বহন্ত্যন্নরসান্নাড্যো দশপ্রাণপ্রগেদিতাঃ1” ( শাস্তিপর্র্ব। ১৮৫) 
প্রাণাদি দশ প্রাণের দ্বারা প্রেরিত হইয়! নাঁড়ী সকল অন্নের রস সকলকে বহন করে। ইহার দ্বার 
এবং নিম্নোন্ধত ভারতবাক্যের দ্বারাও প্রাণ সকলের কাধ্য স্পষ্ট বুঝা যাঁয়। 

“ভুক্তং ভুক্তমিদং কোষ্ঠে কথমন্নং বিপচ্যতে | কথং রসত্বং ব্রজতি শোণিতত্বং কথং পুনঃ ॥ 
তথা মাংসঞ্চ মেদশ্চ ন্নায্স্থীনি চ পৌষতি। কথমেতানি সর্ববাণি শরীরাণি শরীরিণাম্॥ 
বর্ঘন্তে বর্ঘমানন্ত বর্দঘতে চ কথং বলম্। নিরোজসাং নির্গমনং মলানাঞ্চ পৃথক্ পৃথকৃ। 
কুতো বাঁয়ং নিশ্বসিতি উচ্ছ,সিতাপি বা পুনঃ ॥” ( অস্বমেধ।১৯ ) 
অর্থাৎ অন্ন ভুক্ত হইয়া কিরূপে রসত্ব (11010) ও শোণিতত্ব প্রাপ্ত হয় এবং কিরূপে 

মাংস, অস্থি, মেদ ও স্বা়ুকে পোষণ করে? আর এই শরীর কিরপে নির্শিতিণ হয়? ববৃদ্ি, 



৪৮৩ সাংখীয় প্রণতন্ব। 

বর্ধমান প্রাণীর বৃদ্ধি এবং নির্জীব মল সকলের পৃথক্ পৃথক্ হইয় নির্গম, আর শ্বাস ও প্রশ্বাস 
কিরূপে হয়? অর্থাৎ ইহা! সমন্তই প্রাণের দ্বার! হয়। এই সকলের দ্বারা প্রাণ যে বাতাস নয় 
কিন্ত প্রেরণাদিকারিক৷ দেহধারণ শক্তি, তাহা৷ স্পষ্ট বুঝ! গেল। 

৩। তেই প্রাণ কোন্ জাতীয় শক্তি? প্রাণ চক্ষুরাদির ন্যায় একপ্রকার 
করণশক্তি। যাহার দ্বারা কোন কাধ্য সিদ্ধ হয়, তাহার নাম করণ। যেমন ছেদনক্রিয়ার করণ 
কুঠার, সেইহেতু ইন্দ্রিযগণকে করণ বলা যাঁয়। কর্ণের দ্বার! শব্দজ্ঞাঁন সিদ্ধ হয়, অতএব উহা 
জীবের করণ। চক্ষু-হস্তাদিরাও সেইরূপ। তত্বৎ যে শক্তিদ্বার| জীবের দেহখারণ সিদ্ধ হয়, তাহাই 
প্রাণনামক করণশক্তি। এইরূপ করণ-লক্ষণে প্রাণ করণশক্তি হইবে। নিয়স্থ শ্রুতিতেও প্রাণ করণ 
বলিয়। উক্ত হইয়াছে, যথা-_“করণত্বং প্রাণানামুক্তম্ জীবন্ত করণান্তাছঃ প্রাণান্ হি তাংস্ত সর্বশঃ। 
ন্মাত্্শগ! এতে দৃশ্যন্তে সর্ধদেহিযু॥ ইতি সৌত্রায়ণশ্রুতৌ সযুক্তিকং জীবকরণত্বং প্রতীয়তে” 
( মাধ্বভাঁষ্য ২৪১৫ )। অর্থাৎ সৌত্রায়ণস্রতিতে প্রাণের করণত্ব উক্ত হইয়াছে, যথা- "সেই 
প্রাথ সকলকে জীবের করণ বলিয়াছেন, যেহেতু সর্বদেহীতে প্রাণসকল জীবের বশগ দেখা যার। 
সাংখ্যকারিকায় আছে, “সামান্তকরণবৃত্তিঃ প্রাণাগ্ভা বাঁয়ব: পঞ্চ”_ অর্থাৎ পঞ্চপ্রাণ অন্তঃকরণত্রয়ের 
সাধারণ বৃত্তি বা পরিণাঁন। বিজ্ঞানভিক্ষ ব্রহ্ষসথত্রভান্যে (২191১৬) লিখিয়াছেন “স (মহান্) চ 
ক্রিয়াশক্ত্য। প্রাণঃ নিশ্চরশক্ত্যা চ বুদ্ধিন্তয়োর্মধ্যে প্রথমং প্রাণবৃত্তিরুৎপদ্ভতে ।” মহত্তত্বের ক্রিদ্নাবৃত্তি 
(দেহধারণরূপ ) প্রাণ ও নিশ্চমবৃত্তি বুদ্ধি ; তাহাদের মধ্যে প্রাণবৃত্তি প্রথমে উৎপন্ন হয় । এই সব 
প্রমাণে প্রাণকে অন্তঃকরণের পরিণামবৃত্তি বলিয়া! জানা যায়। ভারতে আছে-সত্বাৎ সমানে। 
ব্যান্চ ইতি যজ্ঞবিদে! বিছুঃ | প্রাণাপানাবাজ্যভাঁগৌ ততবোর্মধ্যে হুতাশনঃ ॥” (অশ্ব ২৪)। 
অর্থাৎ যজ্ঞবিদেরা বলেন, বুদ্ধিসত্ব হইতে সমান, ব্যান এবং আজ্যভাগরূপ প্রাণ, অপান আর 
তাহাদের মধ্যস্থ হুতীশনরূপ উন্ান উৎপন্ন হয়। চক্ষুরাদির| অন্তঃকরণের ( অশ্মিতাখ্য ) পরিণাম, 
প্রীণও সেইরূপ । শ্রুতিতেও আছে, “আত্মন এষ প্রাণঃ প্রজারতে”__আত্মা হইতে এই প্রাণ 
গ্রজাত হয়। আত্মা হইতে যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহা যে আত্মত্ব-লক্ষণ বা! অভিমানাত্মক হইবে, 
তাহা স্পষ্টই বুঝ! যারর়। অভিমান কিরূপে সমস্ত করণশক্তির উপাদান তাহার সংক্ষেপে আলোচনা 
কর! এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন|। করণের ছুই অংশ। তাহার শক্তিরূ্প অংশ অভিমানাত্মক 
এবং অধিষ্ঠানাংশ ভূতাত্বক। আত্মপকাঁশে বিষয়নয়ন বা তথা হইতে শক্তি আনয়ন করিবার একমাত্র 
সাধনই অভিমান। পাঁশ্চাত্যগণ বিষয়-বিষন্পীর মধ্যে যে অনুত্তারধ্য অজ্ঞের ব্যবধান আছে বলেন, 
প্রাচীন সাংখ্যগণ অভিমানের দ্বার! সেই ব্যবধানের উপর আলোকময় সেতু নিম্মাণ করিয় গিয়াছেন। 
অভিমানের দ্বারা বিষয় ও বিষমী সম্বন্ধ । ইন্দরিয়াত্মক অভিমান রূপারদি ক্রিমার দ্বার! উদ্রিক্ত হইয়! সেই 
উদ্রেককে স্বপ্রকাশস্বভাঁব বিষরিসকাশে নয়ন করিলে যে প্রাকাশ্ঠপর্ধ্যবসান হয়, তাহাই জ্ঞান। সেই- 
রূপ বিষরী হইতে যে আভিমানিক ক্রিয়া! আসিয়া গ্রাহ্কে স্থাত্বীককৃত বরে, তাহাই কার্য। বাহদৃ্ি 
হইতে 80676170ও 2791616 110050155 পর্যযালোচন! করিলে ই্হ্| কতক বুঝ! যাইবে | যাহা 

হউক, “চ্ষুরাদিবত্তু তৎসহশিষ্টাদিত্য;”-_-এই বেদাস্তচ্ছরের দ্বারাও জানা বায় যে, প্রাণ চক্ষুরাদির 
যায়, যেহেতু তাহাদের পঁহিত একত্র শিষ্ট হটগাছে। চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দরিয়ের ও কর্শেন্দ্িয়ের সহিত 
করণত্বজাতিতে প্রীণকে পাতিত কবিবার জন্য আরও রলবতী যুক্তি আছে। সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও 
কর্মেন্র্রিয়ের এক একপ্রকার যন্ত্র আছে, যন্দারা তাহাদের কার্য সিদ্ধ হুপন। কিন্তু তন্্যতীত 
আরও ফুস্ফুন্, হংপিও, কত, প্লাহা, মৃত্রকোধ প্রভৃতি অনেক যন্ত্র আছে, ধাহার! জ্ঞানেন্দ্রিয় বা 
কর্মেঞ্সিয় কাহারও নহে । সেই সকল যে করণশক্তির যন্ত্র, তাহাই প্রাপ। আর তাহাদের 
ক্রিছ। যে কেবল€েহধারণকাধ্যে ব্যাপৃত তাহা স্পষ্টই দেখা যাঁর়। 
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শুধু জ্ঞে়বিধিয়ের গ্রহণই যে করণমাত্রের লক্ষণ, তাহ! নহে। তাহা হইলে বর্শেন্দ্রিয়গণ করণ 
হয়না । অতএব যেমন জ্ঞেয় বিষয় আছে, তেমনি কার্ধ্যবিষয়ও আছে, আর তেমনি ধাধ্যবিষয়ও 
আছে। সাংখ্যশাস্তে প্রকাশ্ঠ, কাধ্য ও ধাধ্যরূপ ত্রিবিধ বিষয় উক্ত হইয়াছে । ধাধ্যবিষয় প্রাণের | 
যেমন চক্ষুরাদিকরণের বার! রূপার্দিবিষয় গৃহীত হয়, তেমনি প্রাণশক্তির দ্বারা অদেহভূত বাহৃবিষয় 
তি ব্যবচ্ছিন্ন হয়। এবিষয়ে “নান! মুনির নাঁন| মত” ধলিয়! এত বলিতে হইল। এক্ষণে 
দেখা ০ 

৪। প্রাণ €কোন্ গুণীয় করণশক্তি ? 'প্রকাঁশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতে ্িয়াত্বকং 
ভোগাপবর্গার্থ, দৃগ্তম্” ( যৌগন্থত্র ) অর্থাৎ দৃশ্ত ভোগাপবর্গহেতু, ভূত ও ইন্দ্রিয়-আত্মক 
এবং প্রকাশশীল, ক্রিয়াশীল ও স্থিতিশীল। যাহা প্রকাশশীল তাহা! সাত্বিক; যাহা 
ক্রিয়াশীল তাহা রাজসিক ? এবং স্থিতিশীল ভাব তামসিক। সাত্বিকতাদি সমন্তই আপেক্ষিক। 
তিন পদার্থের তুলনায় যাহা! অধিক প্রকাশশীল, তাহা সাত্বিক; যাহা! অধিক ক্রিয়াশীল তাহা 
রাঁজসিক এবং যাহা অধিক স্থিতিশীল তাঁহ। তামসিক । আমর দেখাইয়াছি, প্রাণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও 
কর্থেনদরিয়ের হ্যায় করণশক্তি । উহাদের সহিত প্রাণের আরও সাদৃশ্ত আছে, যাহাতে তাহাদের 
তিনের একত্র তুপন। স্টাষ্য হইবে । জ্ঞানেন্ত্রিয়কে ও কর্মোন্দ্িয়কে বাহ্ করণ বলা যায়, যেহেতু 
তাহারা বাহ্ দ্রব্যকে বিষয়রূপে ব্যবহার করে। সেই লক্ষণে প্রাণও বাহকরণ। কারণ প্রাণও 
বাহু আহাধ্য দ্রব্যকে দেহরূপ ধার্ধ্যবিষয়ে ব্যবহার করে। চক্ষুরা'দির যেমন পঞ্চভূতের সহিত সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধ, প্রাণেরও তদ্রপ। অতএব জান! গেল যে, জ্ঞানেন্দিয়, কর্েন্ত্রিযম ও প্রাণ ইহার! সকলেই 
'বাহাকরণশক্তি” এই সাধারণ জাতির অন্তর্গত। অন্তঃকরণ এই বাহা করণত্রয়ের ও ত্রষ্টার 
মধ্যবর্তী । তাহা বাহকরণার্পিত বিষয় ব্যবহার করে এবং ওদিকে আত্মচৈতন্টেরও অবভাঁসক। 
কোন কোন গ্রন্থকার অন্তঃকরণের সহিত জ্ঞানেন্দরিয়ের ও কর্মেন্ড্িয়ের তুলনা করিয়াছেন। উহা 
ভিন্নজাতীয় অশ্ব সকল তুলন! করিতে যাঁইয়! তৎসঙ্গে হস্তীরও তুলন! করার স্চায় অন্তাধ্য । বস্ততঃ 
প্রাণসঘবন্ধে সুগম পর্যালোচনা ন! করাই উহার কারণ। এক্ষণে পূর্বোক্ত যোগস্থত্রানমার়ে দেখিব, 
প্র তিনপ্রকার করণশক্তির মধ্যে কোন্টা কোন্গুণীয়। স্পষ্টই দেখা যাঁয়, জ্ঞানেন্দিয়ে প্রকাশগুণ 
অধিক ; অতএব উহা সাত্বিক। যে সমস্ত ক্রিয়। স্বেচ্ছার অবীন, তাহার জননী শক্তিই কর্েন্রিয়। 

কর্দেনত্রিয় সকলে ক্রিয়ার আধিক্য এবং প্রকাঁশের * ও ধৃতির অল্পত| ; অতএব বর্শেন্দিয় রাজসিক। 

প্রাণের ক্রিয়া স্বরসবাহী, স্বেচ্ছার অনবীন, সুতরাং ন্ফুট প্রকাশ হইতে বহু দুর। তাগত 
পপ পাপ ৯৮ . পেশ পপ পিপি শে শিস সস শপ শপ নি পা ১০০১০ 

* কর্নেজরিয়ে স্পর্শান্গভব বা আশ্লেধ-বোৌধরূপ প্রকাশগ্ুণ আছে। (প্রশ্নশ্বতিতে আছে 

“তেঙ্শ্চ বিভ্োতরিতব্যধচ” ৪1৮ ; ভাষ্যকার বলেন তেজ; অর্থে ত্বগিক্জরিরব্যতিরিক্ত প্রকাশবিশিষ্ট যে 

ত্বক তাহাই এই তেজ । অতএব ত্বকে একাধিক জ্ঞানহেতু করণ আছে )। তাহ! তাহাদের 'চালনরূপ 

মুখ্য কা্যের সহায়। প্রত্যেক কর্শেন্ডিয়ে অর্থাৎ বাগিক্দিয়ে (জিহ্বা ওষ্ঠ প্রস্তুতিতে ), করতলে, 

পদতলে, পারুমুখে ও উপস্থে ই ম্পিশীন্ৃতব-গুণের ক্ছুটিতা দেখী যায়। উহা! স্পশক্ঞান' বা 
ত্বগাধ্য জ্ঞানেন্রিয়-কাধ্য হইতে পৃথক। শীতোষ্চগ্রহণ ত্বগি্জিয়ের কারধ্য। তাহা সজাতীয় 

শবগ্রানের ও রূপজ্জানের স্াঁয় দূর হইতেও সিদ্ধ হব। ম্পিরশঙুভবের' ন্যায় তাহাতে আঙ্গেষের 
প্রয়োজন হয় না। 10750193151 যাহাকে 56055 ০ [60219120016 বলেন, 

কপোলগ্রদেশে যাহা সম্যক বিকশিত, তাহাই ত্বগাখ্য ভ্ঞানেন্্রিয়। আর তত্যতীত 

করতলাদিতে যে 1৪০৮1৬ 55152 আছে, যাহা [0013-0010950103 দ্বারা সিদ্ধ হয়, 

তাহাই ম্পরশীস্বভব* বলিয়া জ্ঞাতব্য। উহা ম্পিশক্ঞান” হইতে ভিনন। স্বকৃ-্ার। তিন 

কঃ 



৪৮৭ , প্রাখতত্ব । 

প্রকাশ ইতরতুলনায় অতি অন্ফুট ; আর তাহীর কাধ্য ধারণ বা স্থিতি; সুতরাং প্রাণ তামসিক। 
যোগতাম্যেও প্রাণকে অপরিদৃষ্ট ( তামসিক ) অন্তঃকরণ-শক্তি (৩1১৮) বলা হুইয়াছে। অতএব 
জানা গেল, প্রাণ তামসিক বাহাকরণশক্তি। ৃ 

অন্তঃকরণের বোধ, চেষ্ট! ও সংস্কার বা ধৃতিরূপ ঘে ত্রিবিধ মুল সান্তিক, রাজসিক ও তামসিক 
শক্তি আছে, তন্মধ্যে বোধবৃত্তির সহিত জ্ঞানেক্ধিয়ের সাক্ষাৎসন্বন্ধ এবং চেষ্টার ও ধৃতির সহিত 
যথাক্রমে কর্শেন্দ্রিয়ের ও প্রাণের সাক্ষাৎসন্ধদ্ধ। বোঁধশক্তি, কারধাশক্তি ও ধারণশকি ; সান্তিক, 
রাজন ও তামস, এই মুল ত্রিজাতীয় শক্তি দর্ধপ্রাণিসাধারণ * | হাইড! (79018) নামক 
একটী নিষ্মশ্রেণীর জলচর, জঙ্গম প্রাণীর উদাহরণে উহা! বেশ বুঝা যাইবে । হাইউ্রার শরীর 
স্থলতঃ একটা নলম্বরূপ। উহা! ছুইপ্রস্থ ত্বকের দ্বার! নির্মিতি। অন্তত্বক বাঁ 7:0000৩ঃ এবং 
বহিত্বক বা [:০0০৫61 এই উভয়ের মধ্যে ত্রিজাতীয়কোষ (0611) দেখা যায়। হাই 
ভোঁজনের জগ্ঠ তাহার নলরূপ শরীরের অভ্যন্তরে জল প্রবাহিত করে। [70006160 সম্বন্ধীয় 
কোষ সমুদায় সেই জলম্থ আহাধ্যকে সমনয়ন (25310)1190 ) করে, মধ্যশ্রেণীর কোষ সকল 
চাঁন কর্ম সাধন করে এবং ০০০০: সম্বন্ধীয় কোষ সকল তাহার যাহা কিছু অশ্ফুট বোধ 
আছে তাহা সাধন করে। অতএব সেই বোধহেতু, কর্্মহেতু ও ধারণহেতু এই ত্রিবিধ করণই 
হাইড্ার শরীরভূত হইল। উচ্চপ্রীণীতে এ তিন শক্তি অনেক বিকশিত ও জটিল, কিন্তু মূলতঃ 
সেই ত্রিবিধ। গর্ভের আদ্যাবস্থায় শরীরোপাদান-কোষ সকলের প্রাথমিক যে শ্রেণীবিভাগ হয়, 
তাহাও এঁরপ ত্রিবিধ, যথা--:0101851, 11650018550 ও [17070001851 উহারাই পরিণত 

হইয়া যথাক্রমে জ্ঞানেন্দরিয়, কর্মেন্জিয় ও প্রাণ ইহাদের মুখ্য অধিষ্ঠান সকল নির্মাণ করে। 
£1)058 নাঁমক এককৌধিক জীবেও তিন প্রকার শক্তি দেখা যায়। 

প্রাঠিকগণ মনে রাখিবেন যে, শাস্ত্রের আদিম উপদেশ সকল ধ্যায়ীদের অলৌকিক প্রত্য- 
ক্ষের ফল। ধ্যানসিন্ধ পুরুষগণ যাহা বলির গিয়াছেন সেই সকল বাক্য অবলগ্বন করিয়া প্রচ- 
লিত শাস্ত্র রচিত হইয়াছে । শ্ুঁতিতে আছে “ইতি শুশ্রম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে” অর্থাৎ 
ইহ! ধীরদের নিকট শুনিগ্নাছি ধাহারা আমাদিগকে তাহ বলিয়াছেন। সেই প্রাচীন ধীরদের 
উপদেশ থে অলৌকিকদৃষ্টিশৃন্ত, অপ্রাচীন গ্র্থকারদের দ্বারা লিপিবদ্ধ হইয়া! অনেক বিকৃত হইবে 
তাহা আশ্চর্য নহে। তজ্জন্য প্রীণসন্বন্ধে সমস্ত বচন সমন্বয় করিবার যো নাই। মেস্মেক্নাইজ 
করিয়া 01917৮০80০৩ নামক অবস্থায় লইয়া গেলে, সাধারণ ব্যক্তিগণেরই অলৌকিক প্রত্যক্ষ 
হয়। আমরা অনেক পরীক্ষা! করিয়। দেখিয়াছি যে সেই অবস্থায় কাাদির ম্ধা দিয়! বা মন্ত- 

পি পাশা | পতি শা | পি আপস 

প্রকার বোঁধ হয়, (১) “স্পশজ্ঞান', (২) ম্পর্শান্গভব” বা আগ্লেষবোধ ও (৩) চাপবোধ বা 
9805৩ 01 01550: | শেষটা বাহের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে সম্বন্ধ নহে। উহা শারীরধাতুগত 

প্রাণবিশেষের কার্ধ্যবিশেষ। ত্বকে চাপ দিলে তন্বারা৷ আভ্যন্তরিক শারীরধাতু (6155065 ) 
ব্যাহত হইয়। উহা উৎপাঁদন করে। এ বিষয় সম্যক বুঝাইতে গেলে প্রবন্ধান্তরের প্রয়োজন 
হয়। 

* ভারতে (অশ্ব ৩৬) আছে, “এই তিনটা সেই পুরস্থিত চিত্তনদীর শ্োত; এই শোত 
সকল ত্রিগুণাত্মক সংস্কাররূপ তিনটা নাড়ীর দ্বারা পুনঃ পুনঃ আপ্যায়িত এবং নাড়ী সকল পুনঃ 
পুনঃ বর্দিত হইয়। থাকে ।” দত্রীণি জোতাংসি যাল্শ্দিক্লাপ্যাধ্যস্তে পুনঃ পুনঃ। প্রণাড্যফিত 
এবৈতীঃ প্রবর্ত্তে গুণাত্মিকাঃ ॥ 



সাংখ্টীয় প্রকরণমাল| । ৪৮৩ 

ফের পশ্চাৎ দিয়! যথাবৎ প্রত্যক্ষ হয় *। অতএব সংযমসিন্ধ মহাত্বগণ যে অলৌকিক প্রত্যক্ষের 
দ্বারা শরীরের বৃাহতন্ব ( “নাভিচক্রে কায়ব্ৃহজ্ঞানম্,” যোগহুত্র ) জানিবেন তাহ! বিচিত্র কি? 
অলৌকিক দর্শনের বিবরণ এবং মাইক্রস্্কোপ দিয়! দর্শনের বিবরণ বে পৃথগ.বপ হইবে তাহা 
পাঠক মনে রাধিবেন। একজন 0151:9981)% হয় ত একটা জ্ঞাননাড়ীকে-_-“বিহ্যাৎপাকসম- 

প্রভা” বা “লুতাতত্তপমেয়া” বা৷ “বিদ্ান্মালাবিলানা মুনিমনদি লদত্তস্রূপা সুস্থগ্মা” দেখিবেন, 
আর অনুবীক্ষণ দিগন। হয়ত তাহা শ্বেততত্তরপ দেখা যাইবে। অতএব শাস্ত্রোক্ত প্রাণের 
৯ তত্ব নিষফাশন করিতে হইলে ধ্যারীদের দিক হইতেও দেখিতে হইবে ইহা ন্মরণ রাখা 

| 
৫1 এক্ষণে প্র।ণের অবাস্তর ভেদ বিচারধ্য। মহধযিগণ যেমন জ্ঞানেন্দ্িয়কে ও কর্মে 

স্রি়কে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, প্রাণকেও সেইক্নপ পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । জ্ঞানানি 
করণ সকলের পঞ্চস্থের বিশেষ কারণ আছে; তাহা “সাংখ্যতত্রালোকে” দ্রষ্টব্য। যে পঞ্চ প্রকার 
মূলশক্তির দ্বার! দেহধারণ সুসম্পন হয় তাহারাই পঞ্চ প্রাণ। তাহাদের নাম এই--প্রাণ, উদ্বান, 
ব্যান, অপান ও সমান। প্রাণ সকলের দ্বারা সমস্ত দেহ বিধৃত হর, সুতরাং সর্ধবশরীরেই সকল 
প্রাণ বর্তমান থাকিবে । অন্তুঃকরণ, জ্ঞানেন্ছিয় ও কর্মেন্দ্িয় এই সকল শক্তির বশে প্রাণ সকল 
তাহাদের উপযোগী অধিষান নির্খাণ করিয়! দেয়। তথ্যতীত প্রাণাদির নিজের নিজের বিশেষ 
বিশেষ অধিষ্ঠান আছে। যদিও একের অধিষ্ঠানে অন্ঠের সহায়তা দেখ যায়, তথাপি যাহাতে 
যাহার কাধ্যের উৎকর্ষ তাহাই তাহার মুখ্য অধিষ্ঠান বলিয়। জানিতে হইবে। অতএব আমরা 
প্রাণ সকলের স্ব স্ব মুখ্য অধিষ্ঠানের কথাও যেমন বলিব, অন্ান্তকরণগণত হুইয়৷ তাহাদের কি কাধ্য 
তাহাও বলিব। তন্মধ্যে দেখ যাউক-_ 

৬। আছ প্রাণ কি? প্ররশ্নশ্রতিতে আছে “চক্ষুশ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বতং 
প্রাতিষ্ঠতে” অর্থাৎ চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মুখ, নাসিকায় প্রাণ স্বয়ং আছেন। “মনোকতেনায়াত্যন্মিরীরে” 
মনের কাধের গ্থার৷ প্রাণ এই শরীরে আসে। 

“মনে! বুদ্ধিরহংকারো৷ ভূতানি বিষষশ্চ সঃ। এবং ত্বিহ স সর্বত্র প্রাণেন পরিচাল্যতে ॥” 

( শীস্তিপর্রব 1১৮৫ ) মন, বুদ্ধি, অহংকার এবং ভূত ও রূপাদি বিষয় প্রাণের দ্বারা সর্ধ্বদেহে পরি- 

চালিত হয়। “হেনং চাক্ষুষং প্রীণমনগৃহান:,৮ অর্থাৎ কু্য উদিত হয়! চাক্ষুষ প্রাণকে ( রূপ- 

জ্ঞানরপ ) অনুগ্রহ করে। “প্রাণ মূর্ধানি চাগৌ চ বর্তমানো বিচেষ্টতে” ( মোক্ষধর্মা ), প্রাণ 
মন্তকে এবং তত্্রত্য অন্নিতে বর্তমান থাকিয়। চেষ্টা করে। “প্রাণো হৃদয়ম্” (শ্রুতি) “হৃদি 

প্রাণঃ গ্রতিষ্ঠিত:”। “প্রাঃ প্রা তিরুচ্ছাসাদিকন্্মা” ( শাঙ্করভাব্য ২৪।১১)। প্রাণ প্রীকৃ-বৃত্ি, 

তাহা শ্বাসাদিকর্ণা। এই সমস্ত বচন হইতে নিষ্ললিখিত বিষয় জানা যাঁয়, ষথা_ 
(১) প্রাণ চক্ষুঃশোত্রাদি জ্ঞানেত্ত্রিয়ে বর্তমান আছে ও তাহা বিষয়জ্ঞান-বহন-যন্ে 

অধিষঠিত এবং তাহা মন্তিফেও বর্তমান আছে। (২) প্রাণ হৃদয়ে থাকে ও তাহা শ্বাসাদিকন্মমা। 

এই ছুই সিদ্ধান্ত সহসা! পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্ত হুঙ্ানুসন্ান 
১১৮ 

* ইহা পাঠ করিয়া কেহ কেহ হয় ত নাসিক! কুঞ্চিত করিবেন। তাহাদের নিচ উদ্ধৃত 
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৪৮$ গ্রাণতত্ব। 

করিলে সুন্দর সাম্য দেখা যান়। শ্বাসক্রিয়। নিয়প্রকারে নিষ্পন্ন হয়। প্রশ্বাসের সময় ফুন্ফুস- 
কুক্ষিস্থ বায়ুকোষ সকল সংকুচিত হয়, তাহাতে তত্রত্য বোধনাড়ী * (562050177 17675৩3) মন্তিফের 
অংশবিশেষকে ভাঁনাইয়! দেয়। তাহাতে নিশ্বাস লইবার প্রযত্ব হয়। সেইরপ নিশ্বাসান্তে বাঁযুকোধ 
সকলের স্মীতিতে সেই বোধনাড়ী সকল মস্তিষ্কে উদ্রেগবিশেষ বহন করিয়া, শ্বাস ফেলিবার প্রযত্ব 
আনয়ন করে। অতএব শ্বাসক্রিরার মূল ফুক্কুস-ত্বগগত সেই বোধনাড়ী ? সুতরাং চক্ষুরাদিস্থ 
যেপ্রকার নাড়ীতে ( বোঁধবহা ) প্রাণস্থান, শ্বাসযস্ত্রেও সেই প্রকার নাড়ীতে প্রাণবৃত্তি হইবে। 
তজ্জাতীম্ন অন্তত্রস্থ বৌধনাড়ীতেও প্রাণস্থান বলিয়া! বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অন্ননালীর যে স্ববক্ 
তত্রত্য ক্ষুধাতৃষ্তাবোধকারী নাড়ীতে এবং করতলাদিগত আগ্লেষবোধক নাঁড়ীতেও প্রাণালয় বলিয়! 
বুঝিতে হুইবে। যৌগার্ণবে আছে-_“আশ্তনাসিকমোর্সধ্যে হন্মধ্যে নাঁভিমধ্যগে । প্রাণালয় ইতি 
প্রোক্তঃ পাদাঙুষ্ঠেৎপি কেচন॥” অর্থাৎ আস্ত, নাসিকা, হৃদয়, নাভি ও কাহারও মতে পাদাহগুষ্ঠের 
মধ্যেও প্রাণের আলয়। এ সকল বোঁধনাড়ী বাহ্ কারণে বুদ্ধ হয়। কারণ, রূপার্দি বোধ্য বিষয়, 
শ্বাসবাধু, পেয় ও অন্ন সমস্তই বাহা। আমাদের আহাধা ত্রিবিধ_ বাঁয়ু, পেয় ও অন্ন। এ তিনের 
অভাবে শ্বাসেচ্ছা, পিপাসা ও ক্ষুধা হয় এবং উহাদের সম্পর্কে ক্ষুধাদি-নিবৃত্তি হয়। মুখের পশ্চাৎ 
ভাগ বা চ1191)0% প্রভৃতির ত্বক্ শু হইলে (শরীরস্থ জলাতাবে ) তৃষ্তাবোধ হয়, আর সেই 
ত্বক ভিজাইয়! দিলে তৃষ্ণা-শীস্তি হয়। অতএব তৃষ্ণা ত্বাচ বোধ হইল। সেইরপ ক্ষুধা পাকস্থলীর 
ত্বকে স্থিত। আহার্যের সহিত এ ত্বকের সম্পর্ক হইলে ক্ষুধা-শাস্তি হয়। অন্ননালী ও ভূক্তানন 
প্রকৃত প্রস্তাবে শরীরবাহা, আর ক্ষুধা-তৃষ্ণারূপ ত্বাচ বৌঁধও বাহোন্তৰ বোধ । এই সমস্ত পধ্যালোচন৷ 
করিয। আস্ত প্রাণের এই লক্ষণ হয় “তত্র বাহ্যোত্তববৌধাধিষ্ঠানধারণং প্রীণকার্ধ্যম্»৮ অর্থাৎ বাহ্োন্তব 
যে বোধসকল, তাহাদের যাহা অধিষ্ঠান, তাহা ধারণ (নিম্মাণ, বদন ও পোষণ- ধারণশবের এই 
অর্থত্রয় পাঠক ম্মরণ রাখিবেন ) করা আদ্য প্রাণের কাধ্য ৷ জ্ঞানেন্দ্িয়ের ও বর্মেন্দ্িয়ের বোধাংশের 
অতিরিক্ত, আত্যন্তর-ত্বগ গত শ্বাসেচ্ছা, ক্ষুধা ও পিপাসা এই সকল বৌধের অধিষ্ঠানই প্রাণের স্বকীয় 
মুখ্যস্থন। ক্ষুধাদির| দেহধারণের অপরিহাধ্য কারণ। অতএব তত্ৃদ্বোধ সমগ্রদেহধারণ-শক্তির 
একাঙ্গ হইল। অতঃপর-_ 

৭। উদ্দান কি? তাহা বিচার কর! যাউক। “অথৈকয়োর্ধ উদান; পুণ্যেন পুণ্যং 
লোকং নয়তি পাপেন পাঁপমুভাত্যামেব মন্ুয্যুলোকম্।” (প্রঃ উঃ ৩৭), অর্থাৎ হৃদয় হইতে 

এ পপ পাপ শা পাদ পাপ আপ না শলাশিশ শা শা আবাস 

* বাঙ্গালা তাষায় যাহাকে স্নীঘু বলে, এখানে সেই অর্থে নাড়ী শব্ধ ব্যবহৃত হইল। প্রকৃত 
পক্ষে বৈদ্যক গ্রন্থের স্নায়ু ইংরাজী সিনিউ (5176) শব্দের তুল্যার্থক। যোগাঁদিশান্ত্ে নাড়ী শব 
৩5৩ অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেমন মেরুমধ্যস্থ সুযুগ্না নাড়ী বা 501081 ০০10 ইত্যাদি । নাড়ী 

শবের অর্থ__নল। যাহাতে কোন পদার্থ ( শক্তিপদার্থ বা দ্রব্যপদার্থ) বাহিত হয়। সে হিসাবে 
756৯ 1005016, 210519, ৮৩12 প্রভৃতি সমস্তই নাড়ী। তজ্জন্ত মনোবহা! নাড়ীও বল! যায় 
আর রজবহ| নাড়ীও, বল! যাঁয়। যথা_-“ইয়ং চিত্তবহা নাড়ী, অনয়া চিত্তং বহতি। হয়ঞ্চ 
প্রাণাদিবহাভ্যো নাড়ীভ্যো৷ বিলক্ষণেতি” ( ভোজবৃত্তি)। ঘোগিগণ এ বিষয়ে 81796012109] 
01511106101) অল্পই করিয়াছেন, যেহেতু তাহাতে তীহাদের তত প্রয়োজন ছিল না। 
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সাংখীয় প্রকরণমাল| । ৪৮৫ 

উর্ধগামী লুযুঘা নাড়ী উদানের স্থান; উদান, মর্ণকালে পাপের দ্বারা পাপলোক, 
পুণের দ্বারা পুণালোক ও উভয়ের ছারা মহম্যালোকে নয়ন করে। পুনশ্চ “তেজো হ বাঁব উদ্ানন্তশ্া- 
দুপশাস্ততেজাঃ” অর্থাৎ উন্ানই তেজ বা উদ্ম, যেহেতু মৃত্যুকালে ( অর্থাৎ উদানত্যাগে ) পুরুষ 
উপশান্তুতেজ! হয় । “উিধ্েয়তি মন্্ীণি উদানে। নাম মারুত+% ( যোগার্ণৰ )। অর্থাৎ উদান নামে 
প্রাণ মর্ম সকলকে উদ্বেজিত করে। “উদদানগয়াজ্জলপক্ককণ্টকাদিঘসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ।” ( যোগস্থত্র) 
অর্থাৎ উদান জয় করিলে শরীর লঘু হয় ও ইচ্ছা-মৃত্যুর ক্ষমতা হয়। ““উর্ধারো হনাহ্দানঃ, 
উর্ধারোহণ হেতু উদ্ান। “উদ্দানঃ হ্ৃৎকণ্ঠতালুমুদ্ধ্রমধ্যবৃত্তি:' ( সাংখ্যতত্বকৌমুদী )। উদান 
হৃদয়, কণ্ঠ, তালু, মস্তক ও জরনধ্যে থাকে । এই সমস্ত বন পর্য্যালোচন! করিলে উদানসন্বন্ধে 
নিয়লিথিত বিষয় সকল জান! যায় যথা_ 

(১) উদান শুুঘ্নানাড়ীস্থিত শক্তি । (২) উদান উর্ধবাহিনী শক্তি। (৩) উদ্দান শারীরোদ্মার 
নিয়ন্ত।। (৪) উদান মৃত্যুর সাধক অথাৎ অপনীয়মান উদ্দানের দ্বারা মরণব্যাপার শেষ হয়। 

প্রথমতঃ, দেখা যাউক, নুযুন্না নাড়ী কোন্টা। “মেরো: মধ্যে নাড়ী সুযুয়া” ( হট্চক্র ), 
অর্থাৎ মেরুদণ্ডের মধ্যে নুষুয। | মেরুদণ্ডের নধ্যে ১1091 ০০10 বা 77০ নামক নাড়ী সকলের 
এক রজ্ছু দেখ! যায়। শাস্ত্রে মেরগত নাড়ীনকলের মধ্যে নাড়ীবিশেষকে সুযুঘা বল! হইয়াছে, 
যন্থারা প্রাণায়ামিগণ শরীর হইতে প্রাণকে সংহত করিয়া মন্তিফনয়ে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। 
নুযুয়ার অপর নাম ব্রন্গনাড়ী,__দীর্ঘাসথিমু্দপর্ধ্যস্তং ব্রচ্দণ্ডেতি কথ্যতে। তগ্তান্তে শুধিরং হুক্ং 
্র্ধনাঁড়ীতি কুরিভিঃ॥৮ (উত্তরগীতা ২ অঃ1) প্রাণায়ামের অপর নাম সম্পর্শযোগ বথা-_ 
“ কুস্তকাবস্থিতোহভ্যানঃ স্পর্শযোঁগঃ প্রকীন্তিত:।” ( লিঙ্গপুরাণ )। উদঘাতের সময় বখন উপসংহৃত 
হইয়। প্রাণ মন্তকাভিমুখে ধায়, তখন স্যুযনাতে একগ্রকাব স্পর্শানুতব উ্িত হইয়৷ যাইতেছে বলিয়। 
বোধ হয়। 

“যেনাসৌ পশ্ঠতে মার্গং প্রীণন্তেন হি গচ্ছতি” ( অমুতবিন্লূপনিষৎ ) অর্থাৎ মন বা অনুভব 
বৃত্তির দ্বারা বে মার্গ দেখা বায়, প্রাণও সেই মার্গে গমন করে (প্রাণীয়ামকালে)। ফলতঃ মেরগত 
বোধবহা নাড়ীই স্ুযুা) বন্দার! শারীরধাতুগত বোধ বাহিত হইয়৷ সহতরারস্থ (মস্তিষস্থ)। বৌধস্থানে 
নীত হয়*। কশেরুকামজ্জা বা 501721 ০০:০এর মধ্যস্থ যে ধুসর শ্রোতঃ মন্তকন্থ ধূসর 
ন্নায়ুকোষসজ্ঘযাতের সহিত মিলিত, তাহা দিয়! প্রধানত; বোধ বাহিত হইয়া যায়। “* * * 
[0005 0157 00806110101 15 00001070005 017 5011021০010 00005 000০ 
00291512205 200 0019081) 0015 ০515507 হি1506 10000155500 ৪5 (00996 ০91 

0910, 09551 00181052872 2%7570/£7, 2, 676. 

বস্ততঃ পীড়াবাঁহক কোনপ্রকার ভিন্ন বোঁধনাড়ী নাই, সাধারণ বোধনাড়ী সকল অততযু্রিক্ত 
হইলে পীড়াবোধ হয়| “10556 (06785 0110810) 00 001 ৪136811০102 817800101- 

0811) 01501700 007) 00 001015) 006 209 65:0635155 30007018001 ০01 ৪ 

৪175017) ৮1115076701 0106 5060181 ০07 6600121 10110) ৮111 05055 9800৮ 

এত £7,) 1265, 

শরীরের প্রায় সর্ধবত্রই বেদনাবোধ হইতে পারে, তাহা তন্রতা বোধনাড়ীর অত্যুদ্রেকে হয়। 
যে সব বোধনাড়ী শারীরধাতুগত, তাহাই উদানের স্থান। এবং মেরুদগুমধাস্থ যে অংশে তাহাদের 
গ্রধান শ্রোতঃ ও উপকেন্ত্র তাহাই নুষুয় | 

* অগ্ক কোন কোন উর্ধলোত মাড়ীর নামও স্ুযুযা। ' 
পি 



৪৮৬ প্রার্ঘতত্ব। 

দ্বিতীয়তঃ, বোধবহা নাড়ী সকল অস্তঃশোত ( /১861506), যেহেতু বোধ্য বিষয় লক 
বাহির হইতে নীত হইলে তবে অন্তঃকরণে বোধোদ্রেক হয়। প্রকুত প্রস্তাবে শরীর পান্োজ 
উর্ধগূল অশ্ববৃক্ষ “উ্মূলমধঃশাখং বৃক্ষাকারং কলেবরম্।” (জ্ঞানসঙ্কলিনী তন, ৬৮ ) 

“উর্দমূলমধংশাথং বাযুমার্গেণ সর্ববগম্।” (উঃ গীতা, ২1১৮) 
তাহার উ্ধস্থ মস্তিষরূপ মূলে বোঁধবহা নাড়ীর দ্বারা বোধ সকল বাহিত হুইয়া বাইতেছে। 

কিঞ্ উদানের ধ্যানের সময় সর্ধবশরীর হইতে উর্ধে মন্তকাভিমুখে এক ধার! চলিতেছে এইবপ 
অগ্কতব করিতে হয়। এইজন্য-_ুযুয্। চোর্ধগামিনী”। (৭৫)। "জ্ঞাননাড়ী ভবেদ্দেবি যোগিনাং 
লিদ্ধিনারিনী” (৭৮ জ্ঞান সং, তন্ত্)। অতএব মেরুদণ্ডের অত্যন্তরস্থ বোধবাহিশ্রোত সুযু্া নাড়ী 
হইল, আর উদ্দানও তত্রত্য শক্তি হইল। 

তৃতীয়তঃ, উদদান শারীরোগ্মার সহিত সন্বদ্ধ। পশ্রিতে মুর্ধানমগ্রিস্ত শরীরং পরিপালয়ন্। 
প্রাণো মূর্ধানি চা্ৌ চ বর্তমানে বিচেষ্টতে |” ( মোক্ষধর্ম, ১৮৫ অঃ)। অর্থাৎ অস্ধি মন্তক 
আশ্রয় করিয়া শরীর পরিপালন করিতেছে । ইহাতে শারীরোন্মার মূলস্থান মন্তক বলিয়৷ জান! 
গেল। পাশ্চাত্য চ12/51010815গণও মস্তিষ্কের অংশবিশেষকে * শীরীযোগ্ম-নিয়মনের 
কেন্স্থান বলিয়া নির্দেশ করেন। আবও বলেন, শরীরগত অনুভবের দ্বারা উত্রিক্ত হুইয়া সেই 
মন্তিফাংশ বথোপযোগ্যভাবে শারীরোন্মা। নিয়মিত করে। ইহাতেও দেখা গেল, অন্তবনাড়ী 
ও তাহাদের কেন্ত্ররপ মর্মস্থানে উদান। 

চতুর্থতঃ, উদানের সহিত উৎক্রান্তি বা মরণ-্যাপারের ঘনিষ্ট সম্পর্ক। অবশ্য শরীরাঙ্গ সকল 
ক্রদশঃ ত্যাগ করিয়াই উদান মরণের সাধক । মরণকালে কিরূপ ঘটে, তাহ! জানিলে ইহা স্পষ্ট 
বুঝ! যাইবে। “মরণকালে ক্ষীগে্্রিয়বৃত্তিঃ সন্ মুখ্যয়। প্রাণবৃত্ত্যাবতিষ্ঠতে” ( শঙ্করাচাধ্য )। অর্থাৎ 
মরণকালে ইন্দ্রিযবৃততি ক্ষীণ হইলে ব! বাহাজ্ঞান ও চেষ্টাবৃত্তি রহিত হইলে, মুখ্যপ্রাণবৃত্তিতে ( অর্থাৎ 
উদ্দানে, যেহেতু শাস্ত্রে উদানকে উৎক্রাস্তিহেতু বলে ) অবস্থান হয়। সেই প্রাণবৃত্ি কিরূপ দেখ 
যাঁউক। কোন কোন ব্যক্তি রোগাদিকারণে মৃতবৎ হইয়া থাকিয়া! পুনজ্জীবিত হইয়াছে, ইহা 
সকলেই শুনিয়া থাকিবেন। সেইরূপ একজন প্রসিদ্ধ ও শিক্ষিত ব্যক্তির মরণামুভবের কিয়দংশ 
আমর! এস্থলে বলিব। ০০190 601 757021081 চ২০5৩৪:০1) নামক প্রসিদ্ধ সমিতির দার! 

উহা প্রকাশিত হয়। 701. $%/1165৩ নামক একজন খ্যাতনাম! ভাক্তান্বের উহা! ঘটিরাছিল। 
তিনি জররোগে অর্ধঘণ্টাকাল একবারে মৃতের ন্যায় হইয়াছিলেন। পরে সজীব হন। সেই 
সময় তাহার যে অপূর্ব অন্ভূতি হইয়াছিল, তন্মধ্যে আমাদের এই প্রবন্ধে বেটুকু আবশ্তক 

* অর্থাং 11551100050 ০6005 যাহা ০000 1081800এ9এর নিকট অবস্থিত। 

উদ্মাধান একটা প্রতিফলিত ক্রিয়! বা £56৩%. ৪০৫1০7) ; সমন উঞ্ণশোণিত-প্রাধীতে ইহার দ্বারা 
শারীরোত্মা নিয়মিত হয়। সেই প্রতিফলনযন্ত্রেরে একদিকে শীতোঞ্চ-বোধনাড়ী ও অন্তদিকে 
5৪5০7০1০ঃ প্রভৃতি €০/50% নাড়ী। শুধু শীতোষ্রূপ ত্বাচবোধ-উদ্মাধানের উদ্রেক জন্মায় 

না। পরস্ধ প্রধানত: শারীর ধাতুর অত্যন্তরস্থিত তাপ, যাহ! পরিচালিত (০0704050 ) 
হয়! যায় বা! আসে তাঁহার বোধ ( অর্থাৎ উদানকাঁধ্য ) উদ্মনিয়মনের হেতু । ত্বাচবোধ আমাদের 
প্রাণলক্ষণের এবং ধাতুগত বোধ আমাদের উদানলক্ষণের অন্তর্গত। «* * ৭081 0৩ 
8051506 1000001569 81151125107 00০ 572% 97 £/5420%4/4, 0027 00198810 0০০-০617৮1 
10615005 9096৩02) কপ 200 107 078 2)521)9 11001555501 011017851) 67৩ 
20)0016 0111586 01515 £50518160.৮--407665 22175, 6,585, 



₹খীয় প্রবরণমাল! | ৪৮৭ 

তাহা উদ্ধত করিতেছি। “4১61 ৪ 1160৩ 0006 00৩ 1205181 2006101) 65855 ৪0 
81078 019৩ 50159 ০103৩ 15৩1 105010701005 20 005 (063 79853175 £801015 0০ 07৩ 
1)6519। ] 1610 200 13210 95 10 3660050) 01৩ 10162151016 01 1000100515015 505811 
01)0703, ৮৮161) 0015 9৪9 2০০০1)01151150, [ 66217 910/19 (0 156586 (00 
2)৩16৩ (০%8103 11) 10680 ৪5 ৪. £0051 ০7:070 9107651795৮ অর্থাৎ কিছুক্ষণ 
পরে সেই পাশাপাশি -দোলনতাব থামিল, পরে পদাঙ্গুলি হইতে আরম্ভ করিয়। পদতল দিয়া 
গোড়ালির দিকে অসংখা ক্ষুত্ব তস্ত ছি'ড়িয়৷ আসিতেছে, ইহা আমি অন্থুভব করিতে লাগিলাম 
এবং যেন শুনিতে পাইলাম। যখন ইহা শেষ হইল তখন, যেমন একটা রবারের রজ্জু সন্ভুচিত হয়, 
তেমনি আমি ধীরে ধীরে মন্তকের দিকে গুটাইয়৷ আসিতে লাগিলাম। ইহাতে জান। গেল 
মৃত্যুকালে জ্ঞান-চেষ্টা রহিত হইবার পর শরীর ধাতু সকলের (1999৩র) সহিত সম্পর্কচ্ছেদ্প এক 
গ্রকার অন্থভব মন্তকাভিমুখে আদে। ভারতেও আছে-_“শরীরং ত্যজতে জন্তশ্ছিগ্তমানেষু মর্ম 
বেগনাভিঃ পরীতাত্ম! তথধিদ্ধি দ্বিজসত্তম ॥* (অশ্ব ।১৭)। সেই অন্ুভবে সমস্ত শারীর কর্মসংস্কার 
মিলিত হইয়া! যথাযোগ্য আতিবাহিক শরীর উৎপাদন কবে; তাহাও জ্ঞাতব্য । অতএব সেই 
শারীরধাতুগত অনুভব-নাড়ীজালই উদানের স্থান হইল। আর তাহার দ্বার পুণ্য ও পাপ লোকে 
নয়ন ব৷ দৈব ও নারক শরীর সঙ্ঘটন হয়। 

এই চারি প্রণালীর বিচারের দ্বারা অনুভবনাড়ীতে উ্দানের স্থান সিদ্ধ হইল সুতরাং “শারীর 
ধাতুগতবোধাধি্টানধারণমুদানকাধাম্,” অর্থাৎ শারীর ধাতুগত যে আত্যন্তরিক বোধ, তাহার 
যাহা অধিষ্ঠান, তাহা ধারণ কর! উপানকাধ্য। তাঁহার দ্বার সাধারণ অবস্থান স্বাস্থ্যরূপ অন্ফুট 
বোধ হয় * ও অসাধারণ অবস্থায় পীড়ার বোঁধ হয়। তজ্জন্য উদান “বন্শ সকলের উদ্বেজক 1” 
তাহার মেরুগত সুযুগনাতে মুখাবৃত্তি, যেহেতু উহাই এরূপ অনুভবের প্রধান পথ । 

প্রাণ ও উদ্দান উভয়ই বোধনাড়ীস্থিত। তন্মধ্যে প্রাণ বাহাবোধ্যসন্বস্বী এবং উদ্দান 
শারীরধাতুগতবৌধাসম্বন্ধী | উদ্দানরূপ অস্ফুট আলোকের দ্বারা শারীরকাধ্য নির্বাহ হয়; এবং 
আত্যন্তরীণ ব্যাথাত উহাই জানাইয়। দেয়। অতএব উদান সমগ্র দেহধারণশক্কির, প্রাণের 
ন্টায়, এক অঙ্গ হইল । অতঃপর বিচার করা যাউক-_ 

৮1 ব্যান কি 1 “আন্রেতদেকশতং নাড়ীনাং তাসাং শতং শতমেকৈকন্ঠাং দ্বাসপ্তুতিত্ব- 
সগততিঃ প্রতিশাখানাড়ীসহস্রাণি ভবস্ত্যান্থ ব্যানশ্চরতি” (প্রঃ উঃ ৩৩), অর্থাৎ হঁদয়ে ১০১ 
নাড়ী আছে, তাহাদের প্রত্যেকের ৭২০০০ প্রতিশাখ! নাড়ী আছে, তাহাতে ব্যান চরণ করে। 
“অতে| ঘান্তগ্তানি বীর্ধ্যবন্তি কন্ধীণি বথাগ্নেরস্থনমাজেঃ সরণং দৃঢন্ত ধনুষঃ আয়মনং * * তানি 
করোতি” (ছান্দোগ্য ১৩৫ ), এজগ্ত,অন্য যে সব বীধ্যবৎ কর্তন, যেমন অগ্রিমস্থন, ধাবন, দৃঢ়ধনুর 
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নমন, তাহাও ব্যান করে। “বীর্যবৎকর্মহেতুত্বাদখিলশরীরবর্তী ব্যানঃ” (বিঘব্মনোরঞ্জিনী), অর্থাৎ 
বীধ্যবৎ কর্ধহেতু সমস্ত শরীরবর্তী ব্যান। ইহাতে জান! যাঁয় যে 

(১) ব্যান হৃদয় হইতে সর্বশরীরে বিস্তৃত নাড়ীজালে সঞ্চরণ করে। 
(২) ব্যান সমস্ত বীর্ধ্যবৎ কর্মরযন্ত্ে অবস্থিত | 
শরত্যুক্ত হৃদয় হইতে প্রপ্থিত নাড়ীস্বন্ধে ভারতে এইরূপ আছে-_ 
“প্রস্থিতা হৃদয়াৎ সর্ববা্তিতধ্যগৃন্ধ মধস্তথা। বহন্তান্পরসামাড্যো ₹শপ্রাণপ্রচোদিতাঃ ॥” 
অর্থাৎ হৃদয় হইতে যে সব নাঁড়ী উদ্ধা, অধঃ ও বক্রভাবে প্রস্থিত হইয়াছে, তাহারা দশ 

প্রাণের ঘারা প্রেরিত হুইয়৷ অন্নের রম সক্কে বহন করে। অতএব অন্নের রন সকলের বা 
শোণিতের বাহিনী, হৃংপিগুমুল, নাড়ী সকল, যাহার! শ্রত্যুক্ত লক্ষণানুসারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা 
প্রশাখান্ন সর্বশরীরব্যাপী, সেই নাড়ীগণে ব্যানের স্থান। যদিও তাহাতে অন্ত প্রাণের সহারত৷ 
আছে, তথাপি তাহাই প্রধানতঃ ব্যানের অধীন। সুতরাং ব্যান ধমনীর (8151) ) ও শিরার 
( ৮৩175 ) গাত্রস্থ পেশীস্থিত চালিক। শক্তি হইল। অর্থাৎ 17৮01811081 [80830169 এবং 
তাহাদের 7১০6০? 1751৮55 ব! চালক ন্নায়ুতে ব্যানের স্থান। 

আর দ্বিতীয়তঃ, বীধ্যব্ৎ কর্মাদি-লক্ষণের দ্বারা ব্যানের কন্মেশ্িষে বা স্বেচ্ছচালন্যন্থেও 
অবস্থান সুচিত হয়। “্যঃ ব্যানঃ স| বাক” (শ্রুতি), “ম্পন্দমরত্যধরং বজ্ত.ং” ( যৌগার্ৰ ) 
ইত্যাদি ব্যানদম্বন্বীযধ বচনের ঘ্ারাও উহ! জানা বায়। অতএব ব্যান 9০100091) 100607 
061969 9170 0)090155 সকলেও আছে সিদ্ধ হইল। পরী ছুই সিদ্ধান্ত সমন্বিত করিলে ব্যানের 
এই লক্ষণ হয়--“চালনশক্ত্যধিষ্ঠানধারণং ব্যানকাধ্যমৃ, অর্থাৎ সর্বপ্রকার চাঁলনশক্তির যে 
অধিষ্ঠান তাহ! ধারণ (নির্মাণ, পোঁধণ ও বর্ধন ) করা ব্যানের কার্য। চালনকাধ্য পেশীসঙ্কোঁচনের 
দ্বারা সিদ্ধ হয়? অতএব “দর্ব্বকুঞ্চনহেতুণার্গেু ব্যানবৃত্তিঃ” অর্থাৎ সঙ্কোটনের হেতুভৃত সমস্তমা্গেই 
(ন্নায়তে ও পেশীতে ) ব্যানের স্থান । বন্মেন্ত্রিয়শক্তির বশে ব্যান ম্বেচ্ছচালনযন্ত্র ( 5071054 

1003015 ও তাহাদের 1১155 ) নির্মাণ করে। আর তাহার স্বকীয় বা মুখ্যবৃত্তি কোথায় ?-- 
নাঁ-“বিশেষেণ হৃদয়াৎ প্রস্থিতান্থ রসাদিবহনাঁড়ীষু” অর্থাৎ হৃদয় হইতে প্রস্থিত রক্কাদিবহা নাড়ীর 
গাত্রে ব্যানের মুখ্যবৃত্তি। আঁর তজ্জন্ত বানকে “হানোপাদানকারকঃ” ( যোগার্ণৰ ) বল। হইয়াছে । 
অন্ননালীর গাত্র প্রভৃতি বে যে স্থানে চালনযন্ত্র আছে, তাহাতে ব্যানের স্থান বুঝিতে হইবে। 
তৎপরে বিচাধ্য-_ 

৯। অপান কি? "পায়ূপন্থেপানং৮ (শ্রুতি )। পায়ু ও উপস্থে অপান। 
“নিরোজসাং নির্গমনং মলানাঞ্চ পৃথক্ পৃথকৃ। (ভারত )। নির্ীব মঙ্ল সকলকে পৃথক্ পৃথক্ 

করিয়৷ নির্গমন করা । “অপনরত্যপানোহয়ং,” এ অপান মৃত্রা্দি অপনয়ন করে। 
“স চ মেঢে, চ পাঁষৌ চ উরুবঞ্ষণজাম্যু। জজ্বোদরে ককাট্যাঞ্চ নাভিমুলে চ তিষ্ঠতি ৮ 
সে ( অপান ) মেড, পারু, উরু, কুচ.কি, জানু, জঙ্ঘা, উদর, গলা! ও নাভিমূলে থাকে ইহাতে 

জান! ধায় 
(১) অপান মল-অপিন়্নকারিণী শক্তি। (২) পায়ু ও উপস্থে অপানের প্রধান স্থান । (৩) অস্থান্ত 

স্থানেও অপান আছে। 

অতএব -“মলাপনয়নশক্তারিষ্ঠানধারণমপানিকাঁধ্যম্”* অর্থাৎ মলাপনয়নশক্তির যাহ! অধিষ্ঠান 
তাহা ধারণ কর! অপানের কার্য । অনেক আধুনিক গ্রন্থকার মলমৃত্রোৎসর্গ ই অপানের কাধ্য 
বিবেচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, মলাদি ত্যাগ পারুমামক বর্শেঙ্ছিয়ের ওরথচ্ছ।- 
মূলক কর্ণ। শরীর হইতে মলকে পৃথক করাই অপানের কাঁধ্য, তাহ! বহিষ্কিত করা তৎকার্ধা 
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নহে। পাদুপস্থই অপানের মুখ্যস্থান। অনননালীর গান্রস্থ কোষ সকল ([71019118 ) হইতে 
নিন্দিত মল পায়ুর দ্বারা, পককাবশিষ্ট আহাধ্যের সহিত বহিষ্কত হয়; এবং মুত্রকোব্ন্িত্ মা 
মেড দির দ্বারা বহিষ্কৃত হয়। তথ্যতীত ত্বকের মলাদিও অপানের দ্বার! পৃথক্কৃত হইয়। গরে ত্ন্ 
হয়। সর্ব শরীরবনত্স্থ সমস্ত নিষ্ান্দক কৌষে (চ2%০:3:01 6৩115) এবং অন্তঃকরণাধিষ্ঠানের 

সহিত সম্বন্ধ সেই কোঁষ সকলের ন্গায়ুতে অপানের স্থান। অবশেষে বিচার্ধ্য-_ 
১০। সমান কি? “এষ হোতদ্কতমন্নং সমং নরতি তন্মাদেতাঃ সপ্তার্চিযো বস্তি" 

(শ্রুতি)। এই সমান ভুক্ত অন্নকে সমনয়ন করে, তাহা হইতে এই সপ্তশিখা হয়। : অর্থাৎ 
সমনয়নীরুত অন্ন, করণশক্রিরূপ অগ্নির দ্বারা পঞ্চ জ্ঞানেত্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই অগ্ুপ্রকার 
শিখাসম্পন্ন হয় । যথা ভারত-_ 

প্প্রাণং জিহবা! চ চক্ষুশ্চ ত্বকৃ শ্রোত্রঞ্চেব পঞ্চমন্। মনো বুদ্ধি সততে জিহ্বা বৈশ্বীনরার্চিষঃ ॥৮ 
অথবা সপ্তরধাতুরূপে পরিণত হয়। “ছুচ্ছণাসনিশ্বাসাবেতাবাহুতী সমং নয়তীতি স সমানঃ 

(প্রঃ উঃ ৪18)। উচ্ছাস নিশ্বাসরপ আহুতি যে সমনয়ন করে সে সমান। 
“সমং নয়তি গাত্রাণি সমানে। নামমারুতঃ * * সর্বগাত্রে ব্যবস্থিতঃ ॥” 

গাত্র বা সমস্ত শরীরাংশকে সমান সমনয়ন করে, তাঁহা সর্বগাত্রে অবস্থিত। “সমানঃ সমং 

র্বেষু গাত্রেযু যোহব্রসাননয়তি” (শারীরকভাব্য ২1৪1১২)। সমান অন্নরস লকলকে সর্বগাত্ে 

সমনয়ন করে, অর্থাৎ তাহার্দের উপযোগী উপাদানরূপে পরিণত করে। “নাভিদেশং পরিবেষ্্য আ| 

সমন্তানযয়নাৎৎ সমান (ভোজবৃত্তি)। নাঁভিদেশ বেষ্টন করিয়া সর্বস্থানে সমনর়ন কর! হেতু 

সমান। “সমানে! হনগাভিসন্ধিবৃত্তিঃ” (সাংখ্যতত্বকৌমুদী )। সমান হৃদয়, নাভি ও সর্কসদ্ধিতে 

অবস্থিত। ণীতং ভক্ষিতমাস্রাতং রক্তপিত্তকফানিলাৎ। সমং নন্বতি গাত্রাণি সমানো৷ নাম 

মারুতঃ॥৮ ( যৌগার্ণব )। 
এতন্থারা নিষ্পন্ন হয় যে-_ 

(১) ত্রিবিধ আহাধ্যকে সমনয়ন ( 45591711816 ) করা বা শরীরোপাঁদানরূপে পরিণত 

কর! মানের কার্য । (২) হৃদয় ও নাভি-প্রদেশে তাহার মৃখ্যবৃত্তি। (৩) তত্বযতীত সর্বগাত্রে 

তাহার বৃত্তিতা৷ আছে। 
বায়ু, পেয় ও অন্নরূপ ত্রিবিধ আহার্য্যের উপাদেয় ভাগ সমান গ্রহণ করিয়া রসরক্কাদিরূপে 

পরিণাঁমিত করে, সুতরাং সমানের প্রধান স্থান নাভিপ্রদেশস্থ আমাশয় ও পক্কাশয় এবং স্বাস্থ 

শ্বাসযন্ত্। অতএব “আহীর্যাদ্দেহোপাদাননির্মীণশক্যধিষ্টানধারণং সমানকাধ্যম্”। 

অর্থাৎ আহাধ্য হইতে দেহোপাদান-নির্ঘ্াণের যে শক্তি, তাহার যাহ! অধিষঠান, তাহা ধারণ করা 

সমানের কাধ্য। 
অরননালীর গান্রস্থ কৌধিক বিশ্লীর (8:010761187) মধ্যে যে সব কোষ (০613) আহীধ্য 

হইতে পরম্পরাক্রমে শোণিতোৎপাদন-কার্যযে ব্যাপৃত তাহাতে, এবং মমন্ত শরীরোপাদানন্তন্দক কোবে 
(9০56০: ০৪113এ ), আর রস ও রক্তবহা-নাড়ী-গাত্রস্থ যে সব কোষ সর্ব ধাতুকে যথাযোগ্য 

উপাঁদান প্রদান করে সেই সমস্ত কোষে এবং অস্থিমজ্জাদিগত কোষে এবং তত্তখকোবের প্রাণকেজ- 

সমবন্ধী ্াঘুতে * সমান-গ্রাণের স্থান। 
মি
 

*্* 116010119, 01010126512 ও তৎপার্খব্তী স্থান প্রাণের (0185010 116িএর ) কে | 

কর্মরেন্্র 0০155211017 বা কুত্র মস্তিফ, আর জ্ঞানকেন্্র মন্তিফের মধ্যস্থ নায়কৌষত্তর বা 

88581 880011907, আর মস্তিষ্কের আবরক ০০%1০৪1 ৪1৩ 1)900৩1 চিত্বস্থান। 

২ 
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১১। এক্ষণে শরীরধারণের এই পঞ্চখক্তিকে একত্র পর্ধযালোচনা! কর! হউক। শরীর-ধাতুগত 
অন্ফুটানুভবরূপ উদ্দানের সাহায্যে ক্ষুধাঁদিবোধক প্রাণ আহাধ্য গ্রহণ করায়। চাঁলক ব্যানের 
সাহায্যে উহ! কুক্ষিগত হুইয়া, সমানের দ্বারা দেহোপাঁদানরূপে পরিণত হুইয়, অপানের দ্বার 
পৃথক্কৃত মলরূপ ক্ষযাংশকে পূরণ করিবার উপযোগী হয়। আহাধ্য সমানাধিষ্ঠান কোঁববিশেষের 
দ্বার৷ ক্রমশঃ রক্তাদিরপে পরিণত হইয়া পুনশ্চ চালক ব্যানের দ্বারা সর্বাঙ্গে পরিচালিত হয়। 
তাহাতে সমস্ত দেহধাতু শ্ব স্ব উপাদান প্রাপ্ত হয়। এইরূপে পরম্পরের সাহায্যে প্রাণশক্তিগণ 
দেহ ধারণ করিতেছে । শ্রুতির আখ্যার়িকায় আছে, একদা প্রাণের সহিত অন্যান্ট করণ 
'সকলের বিবাদ হইয়াছিল- কে শ্রেষ্ঠ ? তাহাতে গ্রাথ উৎক্রমণ করাতে সমন্ত করণ উৎক্রমণ 
করিল। এইরপে প্রাণের সর্বন্ধিয়বৃত্তিতা দেখান হইয়াছে । 

ব্যাসক্কুত যোগভাম্যে আহে-_“সমস্তেন্রিয়বৃততিঃপ্রাণাদিলক্ষণ। জীবনম্”। গৌড়পাদাচাধ্যও 
কারিকাভায্যে বুঝাইয়াছেন যে, প্রীপব্যানাঁদির যে শ্তন্দন (ক্রিয়। বা ক্রিয়ামূলক নিধ্যন্দ দ্রব্য) 
তাহ সমস্ত ইঞ্জিয়ের বৃত্তিত্বরূপ। প্রাগুক্ত প্রাণার্দির বিবরণ হইতে ইহ! স্পষ্ট বুঝ! যাইবে । 
এখানেও সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে । 

প্রাণ কর্মেক্রিয়গত হইয়। স্পর্শানুভবাংশ নিন্মীণ করে। জ্ঞানেন্দিয়গত হইয়। জ্ঞানবাহী 
নাড্যংশ নির্মাণ করে এবং অন্তঃকরণের অধিঠান নির্মাণ করে। উদান সেইরূপ এ ওঁ করণগত 
হইয়! তত্তদ্ধাতুগত অনুভবরূপে তাহাদের পোষণাঁদির সাধক হয়। ব্যানও উপাদান চালিত করিয়া, 
তাহাদের বৃততিম্বর্ূপ হয়। অপাঁন এবং সমানও তত্তদগত মলাপনয়ন ও তত্দুপষোগী উপাদান 
প্রদান করিয়া, তাহাদের বৃত্তির সাধক হয়। নিষ্ন তালিকায় ইছ৷ স্পষ্ট বুঝ! যাইবে £-- 

্রিয়া- বাহোস্তর শারীরধাতু- চালকশক্তা-. মলাপনয়ন- দেহোঁপা- 
| বোধাধি.. গত-বোধা ধিষ্টানধারণ শঙক্তধিষ্ঠান দাননির্শীণ- 

রি ঠানধারণ  ধিঠানধারণ ধারণ শক্যাধ্ঠান- 
ধারণ 

খাস ও হ্াধ্য হতপিও ও মূবকোষ, সম পাক- 
মুখ্যবৃত্তি বোধ -নাড়ী বৌধ- নাড়ী প্রভৃতি প্রভৃতি 

কোথায়? আদি তরী 

নাড়ীগণ 

কর্দেক্রিয়- | পর্শীভব- ম্ষেচ্ছাঁধীনা ন্বেচ্ছাধীন কর্নেন্ছিয়ের কর্শেনিয়ের 

বশে 1 নাড়ীও . পেশীগত পেশী মলাপনয়ন উপাদান 

ছি টা যর িরখা-বত 
বোধ-নাড়ী 
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প্রাণ উদান ব্যান অপান জমান 

| প্রত্যক্ষ জ্ঞান- জ্ঞানেক্দরিয়- জ্ঞানেন্দরিযন্থ ভ্ঞানেন্দরিয়ের জ্ঞানেন্দিয়ের 
জ্ঞানেন্তিয় |  নাড়ী, তৎ গত আভ্য- চালন-যন্ত্র মলাপনয়নধন্তর উপাদান-নির্্াণবনত্ 

বশে কেন্দ্র ও স্তর অন্ুতব- 
তদগ্র নাঁড়ী 

চিতাধিষ্ঠান- চিত্তাধিষ্ঠান চিতাঁধি- চিত্তাধি  চিতাধি- 
রূপ মস্তি গত ানস্থ ষটানের ানের 
ফাংশ-বিশেষ এ ী 0) 

সর্বপ্রকার দেহধারণ-শক্তি যে এঁ পঞ্চ মুলরক্তির অন্তত, উহার বহির্ভত যে আর শক্তি নাই, 
তাহ। একজন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের:নিয়োদ্ধত উক্তি হইতেও বিশদীকুত হইবে £__ 

“হ০ 002 ০0002190190 01 0৪ ৮০ 85 ৭1) 29590001855 ০01 0501500121 

0011115--501075 501060 89 217 85600 ০005105 (1)5 00907? 09 1181), 1758) 9081000) 
600০1) 01 95 115) 00915 05501) ৮/10)80 016 0900, 51901051)508519 ৪5 1 

৮1615) ৮/101)001 ৩১:6517781 08055) 0711115 91)100 05561111200 2170 160) 0711081105 
$/10) 2170 ০0101000100 6200 ০0701, 81017515100. 17 07005011121 10205105175 ০৫ 
015 ৮/101011) 005 ৮০০/--6০ 0015 ০0170906100 ৮৩ 12050 800. 2. 011001108] 076) 
0150 01 076 0580 0০০90 09106 ০0176100811) 011817050 270 18150 1700 07৩ 

11170 50105021706 8200 01 0116 11175 95005091006 00170170811) 01651108007 
1760 0115 ৮/8565 128806615 01006 0০9, 0) 0:9095555 01 04010801097 ৪1 01215 

50100177178 0106 20910 17520901000) 101 002 01056617 0101600181 (1011115 817৫ 

(175 %151012 200500121 17)0560061705, 
£2807/22216 2/2427%16) 20944 20. 7/9% 29) 29, 

ইহার তাবার্থ এই যে, যর্দি এই শরীরকে আণবিক ক্রিয়াপ্রবাহের (নাড়ীস্থিত ) সমষ্টি বলিয়া 
ধারণা কর! যায়, তাহা হইলে সেই ক্রিয্নাগুলি নিম প্রকারের হইবে-_ 

(১) কতকগুলি ক্রিয়া--রূপ, তাপ, শব্ষ, স্পর্শ বা তন্রপ কোন শরীর-বাহ্ কারকের 
সবার! উদ্রিক্ত হয়। 

(২) অন্য কতকগুলিংক্রিয়া যেন স্বতই কোন বাহৃকারণ-নিরপেক্ষ হইয়! উদ্ভুত হয়। সেই 
ক্রিয়াপ্রবাহগুলি শরীরমধ্যে; ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া, পরম্পরের সহিত মিশ্রিত হইয়! পর্পরকে 
পরিবপ্তিত করিয়া, হন্ন পৈশিক গতি উৎপাদন করে, ন| হয় শরীরেই মিলাইয়! যাঁয়। এ ধারণার 

সহিত রাসায়নিক ক্রিয়ার ধারণাও যোগ করিতে হইবে । তাহার মধ্যে একটা £- 

(৩) অশ্রীবিত আহাধ্যকে সর্বদা জীবিত শারীরদ্রব্যে পরিণত করা, ও অন্তটি__ 

(৪) ৮১ কপিল পাপ এ রাসায়নিক 

বিশ্লেষের দ্বারা ক্রিয়ার বা পৈশিক ক্রিয়ার তহয়। 

এই পরার মূল ১৫৮৯ মধ্যে প্রথমটীর সহিত আমাদের প্রাণ *একলক্ষপাক্রান্ত। 
দবিতীক়নটার মধ্যে ছুইটা বিভিন্ন শক্তি আছে, একটা অন্তঃক্োত বা 40616 আর একটা বহিঃ 

করণ- 
বশে 



৪৪২ প্রাথতন্ব। 

আত বা 6167) তন্মধ্যে প্রথমটা শরীরগতান্ুতবাত্মক উদান ও দ্বিতীয়টা চালক ব্যান। 
তৃতীয়টা আমাদের সমান ও চতুর্থটা অপাঁন । 

১২। সন্বাদি গুণ সকল যেমন জাতিতে বর্তমান, তেমনি ব্যক্তিতেও বর্তমান। অর্থাৎ 
গুণাহুসারে যেমন জাতিবিভাগও হয় তেমনি ব্যক্তিবিভাগও হয়। পূর্ব্বোদ্ধত যোগনুত্রানুসারে যাহাতে 
প্রকাশের উৎকর্ষ তাহ! দাত্বিক এবং ক্রিয়ার ও স্থিতির উৎকর্ষযুক্ত ভাব যথাক্রমে রাজস ও তামস। 
আর গুণ সকল সর্বদা মিলিত হইয়! কার্য করে। যাহা সান্বিক, তাহাতে সত্বের বা প্রকাশগুণের 
আধিক্যমাত্র। ক্রিযনাস্থিতিও তাহাতে অপ্রধানভাবে থাকিবে। রাঁজস এবং তাঁমস সন্বন্ধেও সেইরূপ । 
তজ্জন্ত গুণ সকল “ইতরেতনা শ্রয়েণোপার্জিতমূর্তয়ঃ” ( যোগভাম্)। নিয় তালিকার করণ-ব্যক্তি 
সকলের সান্বিকাদি শ্রেণীবিভাগ স্পষ্ট বুঝ! যাইবে। 

ব্যক্ষি-বিভাগ 
টি রি রর বিজ নর 

সাত্বিক সাত্বিক-রাজস রাঁজস রাজস-তামস তামস 

জাতি ৃ সাত্বিক শ্রোত্র কৃ চচ্ষুঃ: রদনা নাসা 
বিভাগ রাজস বাক্ পাঁণি পাদ পায়ু উপস্থ 

তামস প্রাণ উদান কান অপান সমান 
বিজ্ঞানরপ চিত্তবৃত্তি_ প্রমাণ স্থিতি প্রবৃতি-বিজ্ঞান বিকল্প বিপর্যয় 

এতম্মধ্যে কর্ণ সাত্বিক, যেহেতু কর্ণ যত উৎকষ্টরূপে বিষষ প্রকাশ করে চক্ষুরাদিরা তত নহে। 
শবেয দশাধিক গ্রাম (0০3৮৩) সহজে শ্রত হয়, রূপের এক বই নহে। তত্ভুলনায় স্রাণ 
সর্বাপেক্ষা আবুত। রূপক্রিয়৷ সর্বাপেক্ষা চঞ্চল। শবজ্ঞান সর্বাপেক্ষা অব্যাহত। তাপ 
তদপেক্ষা কম; রূপ তদপেক্ষাও কম। 

বাগাদিরাও তদ্রপ। পূর্বের লিখিত হইয়াছে স্বেচ্ছামূলক কর্ণ, কর্মেন্দিয়ের বিষয়। সমস্ত 
কর্ণেন্্িয় চালিত হইয়! স্ব স্ব ক্রিয়। নিষ্পন্ন করে। বাঁগিঙ্ছিয়ে সেই চলনক্রিয়ার আধিক্য না থাকিলেও 
অত্যন্ত উৎকর্ষ বা নুল্মতা ও জটিলতা আছে, আর বর্শেন্রিগত স্পর্শান্বতবও বাগধিষ্ঠান 
জিহ্বাদিতে অতি উৎকষ্ট। তাই বাক্ সাত্বিক। সেইরূপ চলনক্রিয়া পাঁদে অত্যন্ত অধিক 
কিন্ত স্থলজাতীয়| তাই পাদ রাঁজস। উপস্থ উভদ্ূতঃ আবৃত, তাই ভামস। পাণি ও পায়ু 
& তিনের মধ্যবর্তী । 

প্রাণবর্গে দেখা যায়, আগ্ প্রাণে ইতরতুলনায় প্রকাশাধিক্য। ব্যানে ক্রিয়াধিক্য। সমানে 
স্থিত্যাধিক্য। উর্দান ও অপান মধ্যবর্তী । এ বিষয় প্রবন্ধ-বাহুল্য-ভয়ে সংক্ষেপে বিবৃত হইল। 
কিন্ত ইহার দ্বার! পাঁঠক বুবিয়া থাঁকিবেন যে, প্রাণের তত্বনিফাশন করিতে হইলে গুণবিভাগপ্রণালী 
প্রধান সহীয়। 

আরও এ তালিকা হুইঁতে একটা সামঞ্জন্ত দেখা যাইবে। সাত্বিকবর্গের মধ্যে কর্ণ, বাঁক ও 
প্রাণের ( শ্বাসযন্ত্রগত ) অতি ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ। সেইরূপ সাত্বিকরাজসবর্গের ত্বকের, পাঁণির ও উদানের 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। পাঁণিতে উদানকাধ্য ভারান্ুভব (96185 ০1 0:5890৩ ) সর্বাধিক এবং 
শীতোষ্-বোধও (ত্বগাখ্য-জ্ঞানেন্দরিয়-কাধ্য ) কম নহে। চক্ষু, গমনকাঁরী পা? এবং কাদের 
থনি্ঠ সম্পর্ক । ব্যানকে পাদের জন্ত বত চালক যন্ত্র (পেশী) দির্শাথ ফরিতে হয়, তত আর 
কিছুর জষ্ট নহে। আর গমনক্রিয়া চক্ষু অনেক অধীন। সেইয়প বলনা, পায়ু € মলহূহসিগীগক 



সাংখীয় গ্রকরণমাল!। ৪৯৩ 

ও অপাঁন ঘনিষ্ঠ। এবং শ্বাথ, উপস্থ ও সমানের * ( দেহবীজনির্াথকারী ) ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ। 
পশুজাতিতে ঘ্রাণ ও উপস্থের সম্বন্ধ স্পষ্ট দেখ! যায়। 

প্রাণী সকলের মধ্যে, উদ্ভিজ্জে প্রাণ সকলের অতিপ্রাবল্য। যেহেতু তাহারা প্রাণের দ্বারা 
অজৈব দ্রব্যকে জৈব দ্রব্যে পরিণত করে । তাহাতে প্রকাশ ও কাধ্যশক্তি অতি অবিকশিত কিন্ত 
তাহা যে নাই এরূপ নহে। একটা লতা, যাহার বাহিয়। উঠা অতি প্রয়োজনীয় হইয়াছিল, তাহার 
একপার্থে আমরা একটী যি রাখিয়া দিয় দেখিয়াছিলাম যে, এঁ লতা আস্তে আস্তে এ যষ্টিতন দিকে 
সরিয়া আসিতে লাগিল। পরে অতি নিকটবর্তী হইলে আমর! এ যষ্টি লতাটার অপর পার্খে 
রাখিয়া দিলাম। লতাঁটী আরও খানিক সেইদিকে অগ্রসর হই, পরে যটির দিকে ফিরিয়া 
আসিতে লাগিল। ইহাতে লতার যে এক প্রকার জ্ঞান ও চেষ্টা আছে, তাহ! নিঃসংশয়ে 
নিশ্চয় হয়। 

পশুজাতিতে বর্শেন্জ্রিয়ের অতিবিকাশ প্রায় দেখা বায়; এবং নিয়শ্রেণীর জানেক্রিয়েরও 
( তামসদিকের, যেমন ত্রাণ) প্রবিকাশ দেখ! যাঁয়। আর দৈবজাতিতে মন ও জ্ঞানেজ্রিন়ের 
অতিবিকাশ, বথ! “উর্্ধং সত্ববিশাঁলঃ” ( সাংখ্যন্ত্র )। 

এ তিনজাতীয় জীবের নাম উপভোগশরীরী। তাঁহার! হ্বেচ্ছামূলক কর্ণের দ্বার! অত্যন্প 
পরিমাণে নিজেদের উন্নতি বা অবনতি করিতে পারে। এমন কি, পারে না বলিলেও হয়। 
তাহারা কেবল অস্বাধীন আরন্ধ শক্তির দ্বার! চেষ্টা] বা ক্রিয়াফল ভোগ করিয়া যাঁয় এবং স্বাভাবিক 
পরিণাঁম-ক্রমে, আত্মগত, উৎকর্ষাভিমুখ বা অবকর্ষাভিমুখ বিকাশের যথাযোগ্য নিমিত্তবশে উদ্রিক্ত 

হইয়া, তাহাদের উন্নতি বা অবনতি হয়। 
মানবের! কর্ধ্শরীরী ৷ তাহারা ম্বেচ্ছার দ্বারা কর্ম করিয়| নিজদিগকে অনেক উন্নত বা 

অবনত করিতে পারে। তজ্জগ্য মানবজাতি অতি পরিণামপ্রবণ। পশুর! মানবসহবাসে কখনও 

মাঁনবত্ব পায় না; কিন্ত মানব শিশুর পশুসহবাসে পশুত্বপ্রাপ্তি অবিরল ঘটনা! নহে। মাঁনব- 

জাতিতে জ্ঞানেন্ছরিয়, কর্শেন্দ্রিয় ও প্রাণ তুল্যরূপে বিকশিত। অবস্ত প্রাগুক্ত তিনজাতির তুলনায়। 

'্রাজসৈস্তামসৈ: সত্তৈু'ক্তো মানুষ্মাপ্ুয়াৎ” ( মহাভারত )। 
অর্থাৎ রাজস, তাঁমস ও সাত্বিকতাবযুক্ত হইয়া ( কোন একটার আধিক্য না হইয়া!) মন্য্ত্ব প্রাপ্ত হয়। 

মনুষ্যের তিন জাতীয় করণশক্তি তুল্যবল বলিয়া, মনুষ্য কোন একজাতীয় প্রবল করণের (পশ্বাদির 

চায়) সম্যগধীন নয় বলিয়া, মন্ুষ্যের স্বাধীন কর্মে অধিকার । অতএব-- 

দপ্রকাশলক্ষণ। দেবা মনুষ্যাঃ কর্মনলক্ষণাঃ” (অশ্ব । ৪৩)। 

বিচ প্রাণশক্তি স্বেচ্ছার অনধীন, তথাপি প্রাণায়াম নামক প্রযদ্ের দার! উহার প্রবৃত্তি 

নিবৃত্তি আন্ত কর! যাঁয়। আমনের ছারা শীরীর প্রবত্ব যখন অতিষ্থির হয়, তখন 

বীসপ্রত্থীদরপ প্রযতও স্থিয় করিয়া, সেই সর্বপ্রবতশৃন্ঠতাব ( শৃন্টভাবেন যুজীযাৎ ) অভ্যাসের 

দ্বারা আয়ত্ত করিলে সমস্ত প্রীণপ্রবৃত্তিকে আয়ত্ব কর! যাঁয়। প্রারূপ বন্ধন অতিনিবেশনামক 
ক্লেশের ব৷ মৃত্যুভয়ের মূল কারণ। উহার অপর নাম অন্ধতামিম্্। প্রাণীয়াম-সিদ্ধির দ্বারা উহ 

বিদুরিত হয়। জ্জন্য বলিয়াছেন, “তপৌ৷ ন পরং প্রাপাগামাত্ততো বিশুদ্ধির্মলানাং দীষ্বিশ্চ 
সম্যক্ 
জ্ঞানস্ত” ( যোগভাব্য )। এ 

* গুজ্রাদিনির্দাণ সমানের' কার্য, অপাঁনের নহে) যেহেত্ শুক্রাদি মল নহে। অর্থাৎ 

উহা! 960156100, [::06001) নহে। “সমীনব্যানজনিতে সামান্তে শুক্রশৌণিতে” (ভারত 

অশ্থমেধ ২৪ অঃ)। 

স্পা সপ স-স্প পপপ্া, শপিস 



৪৯৪ প্রাণতর্। 

১৩। প্রাণায়ামসিদ্ধির এবং অধ্যাত্বধ্যানের প্রধান সহায় ফট্চক্রধ্যান। ধ্যারীরা সৌধু- 
কেন্দ্র ছয়টা প্রধান মর্মস্থান নিরূপণ করিয়াছেন। তাহারাই ষট্চক্র। মেরুদণ্ডের বাহিরে ছুই 
পাশে, বামে ইড়া ও দক্ষিণে পিঙ্গল! নামী নাড়ী আছে, উহাঁরাই ছুই পার্খস্থ 3১171911100 

০0091, আর মেরুদণ্ডের মধ্যে নুযুয়া-নারী জ্ঞাননাড়ী এবং বজ্তাদিসংজ্ঞ অন্ত নাড়ীও আছে। 
মেরুমধ্যে “কুগুলিনী শক্তি” নামে শক্তিপ্রবাহ নিরন্তর অধোমুখে চলিতেছে । উহাই মেরু-রজ্জু- 
প্রবাহিত 17:75:50 1000015৩ বা বহিঃআোতঃশজি প্রবাহ, যন্থার| বহুব্ধি শারীর ব্যাপার নিশ্পন্ন 

হয়। 
ধ্যায়ীদের মতে ( এবং পাশ্চাত্যমতেও ) মেরুগত নাড়ী, যাহার উর্দন্থ সহআার বা মণ্তিষরূপ 

মূল, তাহা সমস্ত জীবনী-শক্তির মূল কেন্্র। এবিষয় পূর্বে ( এই প্রকরণে 8 ৭) উক্ত হ্ইয়াছে। 
শাস্্রনতে উর্ধধমূল হইতে উখিত হইয়৷ মেরনাড়ী অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া উর্দধমূল 
অধঃশাখ বৃক্ষের ম্যায় হইয়াছে। মেরুমধ্যে অনেক ক্রিয়ার উপকেন্ত্র এব মন্তিষবের নিয়স্থ 
কোষসংঘাতে (88581 £906119 ) কেন্দ্র এবং উপরিভাগে (0070681 ০6115এ ) চৈত্তিক 

কেন্দ্র অবস্থিত। চক্র বা পল্প সকল কেবল নর্স্থান মাত্র,'কিস্ত মাংসাদি নির্মিত পল্লাকার দ্রব্য 
নহে। কেবল ধ্যানসৌকর্ধযার্থে উপযুক্ত আকারাদি বণিত হ্ইয়াছে। মেরুনিয়ে সুযুয়া 
নাড়ীতে যেখানে উপস্থ ইন্দিয়ের উপকেন্দ্র, সেই স্থান মুলাধারনামক প্রথম চক্রের কর্ণিকা। 
এঁ স্থানকে কেন্দ্র করিয়৷ তৎপ্রদেশস্থ মন্মস্থানকে চিন্তা করতঃ মুলাধারের ধ্যান করিতে 
হয়। ধ্যানের উদ্দেশ্য অধঃপ্রবাহিত সেই কুগুলিনী শক্তিকে সংহত করিয়া উর্ধে মস্তিষে 
লইয়! যাইয়! শারীরাভিমানশূন্ত হওত পরমাত্মধ্যান করা। তজ্জগ্য চক্রধ্যানকালে উর্ধাভিমুখ 
ভাবিয়া চিন্তা করিতে হয়। দ্বিতীয় স্বাধিষ্ঠান চক্রের কেন উহার কিছু উপরে। নাভিদেশে 
মেরুমধ্যে মণিপুর চক্রের কেন্ত্র। সেই কেন্দ্র এবং 5০1৪ 1316%:05 বা নাভিদেশস্থ মর্ধস্থান 
ধ্যান করিয়া, তৃতীয় চক্রের চিন্তা করিতে হয়। হঠাৎ তয় পাইলে নাভিদেশে ও হৃদয়ে থে 
প্রতিফলিত ক্রিয়ামূলক এক প্রকার অন্থৃতব হয়, তাহাই সেই সেই স্থানের মন্মস্থান। ন্েহাদি 
বৃত্তির সহিত সেই হার্দ মর্মে একপ্রকার ন্ুথান্ুভব হয়। মেরুমধ্যে কেন্ত্রু ভাবিয়া সেই 
হৃদয়স্থ মর্প্রদেশ ধ্যান করত চতুর্থ অনাহত চক্রের ধ্যান করিতে হয়। শ্রুতি এই স্থানকে 
দহরপুগ্তরীক ঝা ত্রহ্মবেশ্ম বলিয়াছেন। মহত্তত্বরূপ বিষুুর পরম পদ বা ব্যাপনশীল উপাধিযুক্ত 
্রন্গাত্মভাব এইস্থনে চিন্তা করিলে সিদ্ধ হয়। যোগদর্শনেও ইহা উক্ত হইয়াছে। এখানে 
ধ্যান করিলে “বিশে|কা” বা! “জ্যোতিত্মতী” প্রবৃত্তি নামক পরম স্থুথমর বুদ্ধিতত্ব সাক্ষাৎকার হয়। 
মন্তিষষ যেমন চিত্তসন্বদ্ধীয় অন্তরাত্স্থান, হৃৎপুগুরীক তেমনি দেহীতিমানের মুলম্বরূপ আত্মগ্থান। 

পঞ্চম চক্র কণ্ঠদেশে। তত্রত্য হরযুয়! এবং তাহার শাখাদির ঘার৷ যে মর্ম রচিত হইয়াছে, 
তাহাই কণন্থ বিশুদ্ধ চক্র । ততুর্ধে সুযুয়! নাঁড়ী যেখানে স্থুল হইয়া মক্তিষ্ষের সহিত মিলিত, তাহাকে 
গ্ন্থিস্থান ( 11650011 ০9010178625 ) বলে। 

পগ্রস্থি্থানং তদেতৎ বদনমিতি সুযুন্নাখ্যনাড্য লপস্তি” (বট্চক্র )। অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধের নিকট 
নুষুয়ার মুখস্বরূপ স্থান গ্রন্িস্থান বল! বায়। উহাই প্রাণকেন্জ “তালুমুলে বসেন; % * * 
চন্্রাগ্রে জীবিতং পরিয়ে” (জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র )। তরূর্ধে দ্বিদলপন্স। উহা মন বা জ্ঞানস্থান 
(96150118002) )। মন্তিফের নিয়স্থ 139581 £908115 অর্থাৎ ০01003 301190007 ও 00116 

0781810709 * রূপ প্রধান কেন্দ্র, তাহার ছুই দলরূপে কল্পিত হইয়াছে বলিতে হইবে । তাদরস্থ 
৯, 

পিট সপ পক পপ, ক জর অর রঃ পপ 

* ২ চিত্রে ম্তিফনিযে-বে রুষ্বর্ণ গোলাকার স্থানৰয প্রমিত হইয়াছে, তাহাই ইহারা। 



সাংখ্টীষ প্রকরণমালা । ৪৯৫ 

মস্তিষ্কাংশ সহম্রদল। সমস্ত শরীরের প্রাণন-ক্রিয়! রু্ধ করিয়া! সুযুয়ারূপ জ্ঞাননাড়ী দিয় অনুভবকে 
তুলিয়৷ আনিয়া! সহত্রারে কেন্ত্রীকুত করাই এই প্রণালীর চরম উদ্দেম্ত। পরে সমাধি অভ্যান 
করিয়া পরমাত্মুসাক্ষাৎকার হয়। উক্ত মর্স্থানের চিন্তা এবং লুষুয। নাড়ীর মধ্যে উর্ধে প্রবহমাণ 
শক্তিধারার অন্গতব করিতে করিতে ইহাতে নৈপুণ্য হদ্দ। বট্চক্রের দিক্ দিয়া যে শরীর-তত্বের 
বিবরণ আছে তাহাতে 4১081011081 বা 21)/91০1081081 কোন দোষ নাই। বরং উহাতে 
এ ছুই শাস্ত্ের গভীর তত্ব নিহিত আছে। প্র বিদ্যা শারীর ও মানস স্বাস্থ্-হেতু, পরমকল্যাণকরী | 
্নাযুকেন্্র স্থিরচিত্তে ধ্যান করিলে তাহাতে উৎফুল্লতা ও দৃঢ়! (101) ) আইসে। ইহা সকলেই 
অভ্যাস করিয়! উপলব্ধি করিতে পারেন। 

১৪। এক্ষণে আমর! প্রীণাগ্লিতোত্রের বিষয় কিছু বলিয়৷ এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 
সনাতনধর্মাবলহ্বী ব্যক্তিমাত্রেরই, তিনি যে আশ্রমেই থাকুন না কেন, প্রাণাগিহোত্র করিবার বিধি 
আছে। শুধু জিহ্বা-তৃপ্ডি চিন্ত! করিয়া ভোজন ন! করিরা প্রাণ সকলের সাত্বিক-পরবৃত্তির চিন্তা 
করিয়া এই প্রাণযজ্ঞ করিতে হয়। কোন অতীষ্টোদদেশে কোন শক্তির দ্বারা কোন ভ্রব্কে পরিণত 
করার নাম যজ্ঞ। সাধকগণ ধ্যানকালে প্রাণের যে সাত্বিক ( আত্মাভিমুখে সঙ্কুচিত ) প্রবৃত্তি অন্ুতব 
করেন, অন্ন সকল প্রাণশক্তিতে আহুত হইয়! তাঁদৃশ গ্রবৃত্তিকেই পরিপুষ্ট ককক, এইরূপ ধ্যানপূর্ববক 
“প্রাণায় স্বাহা” প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মন্ত্রের দ্বার! প্রাণাহুতি প্রদান করিয়া থাকেন। অন্তান্ত ব্যক্তি- 
গণও যথাশক্তি সেইরূপ করিলে যে তাহাদেব অন্ধতীমিস্রক্রেশ ক্ষীণ হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। 

প্রাণের বিজ্ঞানের বা সমাক্ জ্ঞানের ফল শ্রুতিতে এইবপ আছে--“উৎপত্তিমায়তিং স্থানং 
বিভুত্বঞ্চেব পঞ্চধা। অধ্যাত্বক্ুব প্রীণন্ত বিজ্ঞায়ামৃতম্গতে ॥” অর্থাৎ আত্ম! হইতে প্রাণের 
উৎপত্তি, অন্তঃকরণের কার্ধ্য-সাধনের জন্য প্রাণের প্রবৃতি, প্রাণেব স্থান বা অধিষ্ঠান, প্রাণের বিভূত্ব * 
ও প্রাণের অধাত্স বা আত্মকরণত্ব এই পঞ্চ বিষয় বিজ্জাত হইলে অমৃতত্বলাভ হয়। এই 
ফলঞ্রতিতে অর্থবাদের গন্ধমাত্রও নাই, ইহা জ্ঞাতব্য । 

পাশ্চাত্য প্রাণবিষ্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ । 

১৫। প্রাচীন দার্শনিকমণ শরীরধারণের শক্তিকে পাঁচপ্রকার মূলভাগে বিতক্ত করিয়! 
গিয়াছেন। তাহার দ্বারাই তাহাদের কাঁধ্য সিদ্ধ হইয়াছিল। সেই শক্তি-সকল শরীরে কোন 
কোন্ স্থানে বা অংশে অবস্থিত, তাহা পুশ্থানুপুঙ্ঘরূপে জানিতে গেলে পাশ্চাত্গণের শরীরবিষ্তা 
ও প্রাণবিষ্ভার আশ্রয় লইতে হইবে । আমরা মুল-প্রবন্ধমধ্যে উক্ত শীস্ব্বয়ের অনেক পারিভাষিক 

শব্ধাদি ব্যবহার করিয়াছি ৷ তাহ! সাধারণ পাঠকের ছুর্বোধ হইতে পারে । তজ্জন্য আমরা এস্থলে 

পাঙ্চাত্য শাস্থান্থমত শরীর ও তাহার ধারণশক্তির বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করিব । 
শপ সস 

«* প্গ্রীণন্তেদং বশে সর্বং ত্রিদিবে যত প্রতিষ্ঠিত”, এইরূপ শ্রত্যাদিতে প্রাণের বিভুত্ 

প্রতিপাঁদিত হইয়াছে । অর্থ এই যে, ত্রিলোকে যাহা কিছু আছে, তাহাই প্রাণের বশ। 
ভৌতিক দ্রব্যে নিহিতপক্তিও একপ্রকার প্রাণ জৈবপ্রাণশক্তি সেই তৌতিক শক্তির 

সাহাধ্যেই শরীরোৎপাঁদন করে; যেহেতু তাপারদির অভাবে শরীর-ধারণ অসস্ভব। জৈব- 
প্রাণের সহায় বলিয়া! ভৌতিক শক্তিও প্রাণ। তজ্জন্য প্রাণ বিভু বা ব্যাপী। তির্যগজাতি ও 

উদ্তিজ্ঞাতি অভেদে মিলিত-_-অর্থাৎ এমন অনেক প্রাণী আছে, যাহার তিথ্যক্ বা উদ্ভিদ 
উতত়ই হয়। সেইকপ উত্তিদ্ এবং ভৌতিক দ্রব্যও অভেদে মিলিত। একপ্রকার শর্করা আছে, 



৪৪৬ গ্রাপতস্ব। 

অস্থি, মাংস, পেলী, স্গাযু প্রভৃতি যে সমন্ত দ্রব্যের দ্বারা শারীর-ঘন্ত্র (শরীর প্রক্কত প্রস্তাবে 
যন্ত্রের সমষ্টিমাত্র ) সকল বিরচিত সেই নির্শাপক ভ্রব্যের নাঁম ?টিশ্ু” (1538৩ ) উহ্থার পরিবর্তে 
আমর! ধাতু শব্দ প্রয়োগ করিব। আঁর সেই ধাতু সকল যে জল, বস! প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যে 
নিষ্মিত, তাহার নাম উপাঁদান। টিশুকে সাধারণত বিধান বলা হয়। 

সমঝ দেহধাতু বিশ্লেধ করিয়! দেখিলে দেখা যায়, তাহার৷ একপ্রকার কুত্র ক্ষুদ্র অংশের সমষ্টি। 
& ক্ষুদ্রাংশকে 0611 অর্থাৎ দেহাণু ব| কোষ বলে। রসরক্তার্দি তরল ধাতুতেও যেমন কোষ দেখা 
যায়, স্নায়ু অস্থি পেশী আর্দিও সেই রকম কোষরচিত দেখা যায়। কোষ সকল অতি ক্ষুদ্র; 
অথুবীক্ষণের দ্বার তাহ! দেখিতে হয়। কোষের অধিকাংশ একপ্রকার স্বচ্ছ উপাদানের দ্বার! 
নির্মিত। উহা নি্বত চঞ্চল। উহার নাঁম প্রোটোপ্লীজম্। প্রোটোপ্লাজমের চাঞ্চল্য হইতে 
কোষের আকার পরিবর্তিত হয়; তন্দার! ঘাঁহার! গতিশীল কোষ তাহাদের গতি সিদ্ধ হয়। 
প্রোটোপ্লাজনের ক্রিগার ঘ্বার| উপাদের দ্রব্য সমনয়ন (45310115007 ) হয়, এবং ক্রিয়োখ 
ক্রেদদ্রব্য ( £:9555555 ) ত্যক্ত হয়। এই সমনয়ন করিনা (27801151) ), যাহার ছার! 

উপাদেয় দ্রব্য হইতে কোধপেহ নির্িত হয়, এবং অপনরন-ক্রিয়। ( 7৪6৪১০11919 ), বাহার দ্বার! 
কোষদেহ ক্িম্ন হইয়া! মলরূপে ত্যক্ত হয়, উভয়ই প্রাণন ক্রিয়া (11665011507 ), প্রত্যেক 
ক্রিয়ার! কোষদেহের কিয়দংশ ক্রিন্ন বা! বিশ্লিষ্ট হইয়। বার। অব ক্রিয়া! বা চেষ্টা দেহোপাদানের 

বিশ্লেধসমুখখ এরূপ বলাও সঙ্গত। ক্ষয়ের জন্য পূরণ, পূরণের জন্য ক্রিয়া, ক্রিয়ার জন্য ক্ষ়-_এইরূপ 
চক্রবৎ প্রাণন-ক্রিয়। চলিতেছে । উহা একটী কোষের পক্ষে যেমন খাটে, একটা বৃহৎ প্রাণীর 
পক্ষেও তেমনি থাটে। 

সেই কোধাঙ্গ প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে একস্থান কিছু ঘন দেখ৷ যায়; তাহার নাম নিউরিল্বম্ 
(139০159 ) বা কেন্্র। এ নিউক্লিয়স্ই কোষের ম্ধবস্থান ; থেহেতু নিউক্রিয়ন্ হইতে বিচ্ছিন 
হইলে কোষ নির্ভীব হুইয়! যায়। নিউক্রিদ্নসের মধ্যে আবার আর একটু বিশি্ইট অংশ আছে, 
যাহার নাম নিউক্লিয়োলম। এতাদুশ কোষ সকলের দ্বার সমস্ত দেহ্ধাতু নির্মিত। যদ্দিচ 
ভিন্ধাতুস্থ কোষের উপাদান, আকার ও ক্রিগার ভেদ দেখ! যায়, কিন্তু সমস্ত কোষের ব্যবস্থা! ও 
কার্য প্রণালী একরূপ। শরীরের বিশ্লীপ্রতৃতিতে কোষ সকল পাশাপাশি মধুচক্রের স্তায় অবস্থিত। 
কোনটা! বা এরূপ স্তরের দ্বারা নির্মিত। তন্তসকলও (ন্নায়বিক, পৈশিক বা অন্তপ্রকার ) 
ল্বীভূত কোষের দ্বারা নিশ্মিত। শরীরের সংহত ধাতু সকলে কোষ সকল কোবনিয্যন্দিত 
পদার্থের দ্বারা সম্বন্ধ ; যেমন শ্লৈগ্মিক বিশ্লী মিউসিন (11401) ) নামক নিয্যন্দের দ্বার! সন্বন্ধ। 
তরল ধাতুতে কোষ সকল ভাসমান। কোবসংখ্য। নিম্পপ্রকারে বঞ্ধিত হয়। পরিপু কোবের 
নিউর্িয়ম্ প্রথমে দ্বিধা বিভক্ত হয়, পরে তাহাদের প্রোটোপ্লীজ্মের মধ্যভাগ সঙ্কুচিত ব| ক্ষীণ হ্ইয়া 

পপ 

যাহাকে সজীব শর্করা (11510 0:/5015 ) বলা যাইতে পারে। উহাই এ বিষগ্নে উদাহরণ। 
শ্রত্যন্তরে সমন্ত জাগতিক পদার্থকে রয়ি ও প্রাণ বল! হইয়াছে। তন্মধ্যে অবন্ত প্রাণ শঙ্তিগনার্থ 
এবং রয়ি দূরব্যপদার্থ। বিস্ু অর্থে প্রধান করিলেও প্রাণ বিভু, যেহেতু «প্রাণো ভৃতানাং জোষ্ঠঃ” 
অর্থাৎ সমস্ত করণশক্তির মধ্যে প্রাণই প্রথমে প্রকাশিত হয় | যেহেতু গর্তের আদ্যাবস্থায় 
গ্রাণমাত্রই বিকসিত থাকে । তাহা পরিণামক্রমে বীজভূত, অস্ফুট, চক্ষুরাদিরপ যে করণশক্তি, 
তহশে তাহাদের অধিষ্ঠান নির্মাণ করিতে করিতে কালে পূর্ণাঙ্গ শরীর উৎপাঁদন করে। অড়এব 
প্রাণ জোষ্টতবন্তে বিভু ব! প্রধান। 



সাংখীয় প্রকরণমাল! । ৪৯৭ 

হবিধ। হইয়া যায়। এইরূপে এক কোষ ছুই হয়। তন্মধ্যে কোন্টা জনক ও কোন্টা জন তাহা স্থির 
করিবার জে! নাই, যেহেতু বিভাগের সময় উভয়েই একরূপ। 

এইরূপ বিশেষপ্রকারের এককোবযুক্ত প্রাণীর নাম এমিবা (9০০৮৪) | মানবাদির! তাদৃশ 
এককৌধিক (011০5110151) নহে; তাহার বহুকৌবিক (101916০611181 ০ 0১2808208) । 
এক আগ্ঘকোষ বিভক্ত হুইয়া বুকৌধিক শরীর উৎপন্ন হয়। পুংবীজ ও স্ত্রীবীজ এক এক প্রকার 
কোব মাত্র। পুংবীজ (5০51599102০07)-কোষের প্রোটোপ্রীজমের কতক অংশ পুচ্ছাকারে 
অবস্থিত, তাহার চাঞ্চল্যে উহার গতি হয়। স্ত্রীবীজ-কোষ অতি ক্ষুত্র (প্রায় +ই ইঞ্চ) ও গোলাকার । 
গতিশীল পুংবীজকোথ স্ত্রীবীজকোষের সহিত মিলিত হই! একত্বে পরিণত হয়। সেই একীভূত 
কোষ বিভাগক্রমে বহু কোষে পরিণত হইতে থাঁকে। একটা বিষয় এখানে লক্ষ্য কর! উচিত। 
সেই বর্ধমান কোষ সকলের উপরে এক শক্তি বর্তমান দেখ! যায়, যন্দারা তাহারা বিশেষ বিশেষ 
প্রকারে সজ্জিত হইয়া বিশেষ বিশেষ শারীরধাতু ও শারীরযন্তরের নির্ীপক হয়। * সেই শারীরধাতু 
( [15996 ) সকল মূলতঃ জরিপ্রকাবে বিভক্ত হইতে পারে। আমরা এস্থলে কেবল তাহাদের সংক্ষিপ্র 
ও সাধারণ বিবরণ দিব ; বিশেষ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। 

একজাতীয় ধাতু আছে, যাহারা কেবলমাত্র কোষের দ্বারাই নির্মিতি বলিলেই হয়। সেই 
কোষ সকলের মধ্যস্থ সংযৌজক পদার্থ অতি অল্প। ইহাকে 15910১৩1841 বলে। মুখ হুইতে 
গুস্থ পধ্যস্ত যে নল আছে, তাহার ত্বকৃ শ্লেম্সিক-বিল্লীনামক এপিথেলিয়ম। এই জাতীয় 
এপিথেলিয়ম্ বা কোষবহুলধাতুস্থিত একগ্রকারের কোষ দেহোপাঁদানের সমনয়ন করে ও অপরজাতীয় 
কোষ অপনকনকাধ্যে ব্যাপৃত। 

আর একপ্রকার ধাতু আছে, যাহার্দিগকে ০০005০৮৬৩ (350৩ বা যৌজজক ধাতু বল! যায়। 
তাহাদের দ্বারা স্সাহু পেশী প্রভৃতি সম্বন্ধ হয়। এই ধাতুমধ্যস্থ কোবসংখ্যা অল্প ও তাহারা 
বহুপরিমাণ সংযোজক পদার্থে নিবিষ্ট। ইহার উদাহরণ অস্থি, £10:005 (1399৩ 1080708119- 
নামক ন্নায়ুযোজক ধাতু প্রভৃতি। এই ধাতুস্থ কোষ সকল স্বপার্খস্থ সংযোজক পদার্থ নিম্যন্দিত 
করে বা তাহা অপনীত করে (যেমন অস্থিমধ্যস্থ 056500185 বা অন্থি-নির্শীপক কোষ ও 

0)9:5০০159 বা তদপসারক কোষ )। 
তৃতীয় প্রকারের ধাতু, পেশী (1105015) ও লাযু (৩:৮৩ )। প্রায় সমস্ত চেষ্ট)! পেশীর 

* এই উপরিস্থিত শক্তিই জীব। স্ুশ্রুত বলিয়াছেন, “ক্ষেত্রজ্ঞাঃ শাস্বতাশ্চেতনাবন্তঃ * * 
লোহিতরেতসোঃ সন্নিপাতেঘভিজায়ন্তে* ৷ জীবের সেই দেহনিম্্াপক শক্তি সুম্্বীজতাবে থাকে । 
তন্দার! প্রেরিত বা উত্রিক্ত হইয়! তদধিষ্ঠানভূত দেহাঙ্গ সকল নির্মিত হইতে থাকে । সেই 
বীজভূত শক্তির পূর্ণ বিকাশীবস্থার অধিষ্ঠান যত দিন না! নির্মিত হয়, ততদিন তৎকর্তৃক বিকাশাঁতি- 
মুখে প্রেরিত হুইয়৷ দেহকোষ সকল ব্যহিত হইয়! যথাযোগ্য দেহধাতু ও দেহ্যন্্র নির্মাণ করিতে 
থাকে। ভারতে আছে--“স জীব; সর্বগাত্রাণি গর্ভশ্তাবিগ্ত ভাগশঃ। দধাতি চেতস! সম্ভঃ 
প্রীণস্থানেঘবস্থিতঃ |” ( অশ্ব ।১৮ ) অর্থাৎ সেই জীব চিত্তের দ্বারা প্রাণস্থানে অবস্থান করত গর্ভের 
সমব্ত অঙ্গে বিভাগক্রমে প্রবেশ করিয়! ধারণ (প্রাণন) করে। আর প্র উপরিস্থিত জৈবশক্তি 

থাক! যে ধুক্তিযুক্ত, তাহা পাশ্চাত্য বৈভ্ঞানিকগণও শ্বীকার করেন, “01. 17031019819 
££98008 30005 0০951 13101) 8০69 7007 2১০৮৩ 0087 ৮৩ £58$01781) [১998 
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৪১৩ পৃষ্েও দ্রব্য । 
৬ 



৪৯৮ প্রাণতত্ব। 

দ্বার! নিষ্পন্ন হয় । পেশী ছৃইপ্রকার, 90816 ব! এড়ো দাগযুক্ত এবং [008111250 বা ী-দাগ- 

শূ্ঠ। সমস্ত রেখাঘুক্ত পেশই ্ বেচ্ছাধীন (ভ্বৎপিগুস্থ অল্প পেশী সরেখের স্চায় হইলেও 
শ্বেচ্ছাধীন নহে)। আর অরেখ পেশী স্বতঃই চালিত হয়। পেশী সকল সন্থুচিত হইয়া! চেষ্ট 
সম্পাদন করে। পেশিক তস্ত'সকল ক্ষুদ্র ও লম্বারৃতি-কোষ-নির্মিত। 

: স্লামুধাতু জ্ঞানের এবং দৃম্ত চেষ্টার ও অবৃষ্ঠ ক্রিয়াশক্তির অধিষঠান। শিক ক্রিয়। বা 
পূর্বোক্ত কোষবহুল ধাতুর ক্রিয়া বা যোজক ধাতুর ক্রিয়া- সমস্ত ক্রিয়ার স্বাযুধাতুই মূল অথব! 
নিয়ামক। ন্বাযু ছুইপ্রকাঁর, কোবরূপ ও তন্তরূপ। পূর্বেই বলা হইয়াছে, স্গীয়ত্ব সকল 
লম্বাকৃতি-কোষ-নির্দিত। ন্নায়বিক কোষ সকল জ্ঞানাদি শক্তির উত্তবস্থান এবং তত্ত সকল 
তাহার বাহকমাত্র। যেমন তড়িত-যন্ত্ররে 061] ও তার, সেইরূপ। ন্মাযুতন্ত সকলের ক্রি 
দুইপ্রকার, অন্তঃলোত বা 41500 এবং বহিঃশোত বা 7:66151.  জ্ঞানবাহী ক্গায়ু সব 
অন্তঃোত এবং চেষ্টাবাহী স্নায়ু বহিঃক্রোত। যেহেতু জ্ঞান ইন্দ্রিযদার হইতে অভ্যন্তরে নীত হয়, 
এবং ইচ্ছ! ( চেষ্টাহেতু ) অন্তরে উ্থিত হয়, পরে বাহিরে হস্তাদিতে আসে। এমন কতকগুলি 
ক্রিয়া আছে যাহাতে স্ফুটজ্ঞান না হইলেও তাহা অন্তঃলোত। সেইরূপ কতকগুলি ক্রিয়াতে 
দৃশ্তমান চেষ্টা না থাকিলেও তাহারা বহিঃআোত। এই শেষজাতীয় ন্নায়ু সমনয়নকারী ও অপনয়নকারী 
কোষের নিয়ামক। মন্তিষ ও মেরুরজ্জুই (3181 0910) ন্লীয়ু সকলের মুলস্থান। তথা 
হইতে শাখা প্রশাখ! সকল নির্গত হইয়া জ্ঞানেন্জরিয়, কর্ধেন্দিয় আদিতে গিয়াছে । 

পূর্ধ্বে বলা হইয়াছে, ্নায়ুকোষ সকল নীয়বিক শক্তির উত্তব ও বিলয় স্থান। ন্নায়ুকোষ 
সকল তিন প্রধান কেন্দ্র-স্থানে অবস্থিত। মস্তিষ্বের উপরিভাগ আচ্ছাদিত করিয়! যে ধূসর স্তর 
আছে তাহ৷ প্রথম। উহা চিত্তস্থান ব! চিন্তাকেন্্র। দ্বিতীয় কেন্দ্র মন্ডিক্বনিয়ে, ইহাকে 18581 
£81751101) বলে, এখান হইতে জ্ঞাননাড়ীগণ উত্ভৃত হইয়াছে। ইহাকেই জ্ঞানকেন্দর বা 
96209011110) বল! যায়। 

তৃতীয় কেন্দ্র মেরুরজ্জুর অভ্যন্তরে আগাগোড়া লম্বিত কৌষস্তর। ন্নায়কোষের ও ন্নায়ুতস্র 
তিনপ্রকার প্রধান মিলন-ব্যবস্থা৷ দেখা যায়। যথ।-- 

১ম| মধ্যে কোষ এবং তাহা ছইপ্রকার তন্তর সহিত মিলিত, একটী অন্তঃশ্োত ও 
একটা বহিঃস্রোত। 

(১) চিত্রের ১ এইরূপ। ইহা দ্বারা 
সহজ প্রতিফলিত ক্রিয়া ( 7২576% 9০61017 ) 

সিদ্ধ হয়। প্রতিফলিত ক্রিয়াতে একটা অস্তঃ- 
শ্রোত ও একটী বহিঃশ্রোত স্নায়বিক ক্রিয়ার 
প্রয়োজন। স্পৃষ্ট হইলে অঙ্গ সরাইয়৷ লওয়া 
একটা প্রতিফলিত ক্রিয়। । 

(101. 10191668 00055101015 

হইতে উদ্ধৃত) 
২য়। এই প্রকাব্েতে একটা কেন্দ্রের সহিত আর একটী কেন্দ্র সংযুক্ত থাকে। (১) চিত্রের 

* ইহা পরিলেখমাত্র (701881থ0 )। এই চিত্রে যে স্সারুকেন্্ দেখান হইয়াছে প্রক্কত 
স্থলে তাহাতে এক কোষ না থাকিয়া! বছকোষ থাকিতে পারে। 



সাংখায় প্রকরণমাল। । ৪৯৯ 

২ এইরূপ। ইহাতে প্রথম কোষে সমাগত ক্রিয়ার কতক অংশ দ্বিতীয় কেন্ত্রে বাইন! সঞ্চিত 
হ়। জ্ঞানকেন্ত্র ও চিত্তকেন্্র ইহার উদাহরণ। মনে কর, একটা বৃক্ষ দেখিলে। চক্ষু 
হইতে রূপজ ক্রিয়া বাঁহিত হইয়া জ্ঞানস্থানে গেল। তথা হইতে আবার চিততস্থানে গেল, যাহাতে 
তুমি চক্ষু বুজিয়াও সেই বৃক্ষ চিন্তা কন্সিতে পাঁর। মেরকেন্ত্র ও জ্ঞানকেন্দ্র মিলিয়াও এইরূপ 
হ্য়। 

৩য। এই মিলন প্রকারে মেরুকেন্্র, জ্ঞানকেন্ত্র ও চিত্বকেন্ত্ের একত্র মিলন দেখা যায়। 
ইহার মধ্য্থ কেন্দ্র ছুইটা করিয়া দেখান হইয়াছে, একটা জ্ঞানের ও একটা চেষ্টার। (১) 
চিত্রের ৩ এইরূপ মিলন; ক চিত্তকেন্্র, খ জ্ঞান ও কম্্ম কেন্্রু, গ মেররজ্জু্থিত উপকেন্দর। 
মন্তিষ্ষের উপরিভাগে চিত্তকেন্জর এবং নিয়ে জ্ঞানকেন্ত্র বলা হইয়াছে, তেমনি ক্ষুদ্র মন্তিফ (06ঃ৩- 
9৩142 ) কর্শের প্রধানকেন্দ্র এবং গ্রন্থিস্থান বা )6৭112 প্রাণের প্রধান কেন্দ্র। “1 (1. 
09190825, ) ০০0081009 078 0617093 10101) 16550019565 09510610100) 507/10008, 
96০126101) 01 581158) 5৮/০8.0 8০১ 19901180100, 01)6 16215 00055106170 2170 (196 

98500000017 191555” (42725 2%/529/7% 7. 625), অর্থাৎ গ্রহ্িস্থান গেলা, 
বমন, লাঁলাঘর্মাদিনিষ্যন্দন, শ্বাস, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ইহাদের এবং ধমনীর ও শিরার স্সাম়ু সকলের 
কেন্্রত্বরূপ। (২) চিত্রে ইহা বেশ বুঝ! যাইবে। ইহা! মন্তিফ্ধের পরিলেখ। কৃষ্ণাংশ সকল 
সায়ুকোষের সংঘাত বা 015 17801, রেখা সকল স্বাযুতস্ত। ক মস্তিষ্কের আচ্ছাদক কোষস্তর 
বা ০0101021 £167 1790061, খ নিষ়স্থ কোঁষ-সংঘাত (38581 £2175175 )) একটা 
00105 507120900 ও অন্ঠটী ( পশ্চাৎস্থ ) 0900 08191078১, গ উভয় কেন্দ্রের সংযোজক 
স্নাযুতত্ত (০070175, £801962-90165 ) 7 ঘ গ্র্িস্থান বা 11০001]9 ; ক চিত্তকেন্ত্র, খ জ্ঞানকেন্্ 

(জ্ঞান-শ্নায়ু সকলের উদ্তবস্থান )% | গ ক্ষুদ্র মন্তিফ দক্ষিণ পার্থ নিম্নে বহির্গত রহিরাছে। 
তাহ! প্রধানত; কন্মকেন্্। ঘ প্রাণকেন্ত্র। 

মধ্যে কেন্রুরূপ ধূসর কোবপুঞ্জ এবং বাহিরে অন্তঃন্রোত 
ও বহিঃজোত স্ায়ুতস্তর দ্বারা মেরুরজ্জু নির্িতি। সেই 
ননামুতন্ত সকল গুচ্ছাকারে পৃষ্ঠবংশের ছিদ্র দিয়া নির্গত হইয়া 
শারীর যন্ত্র সকলে গিয়াছে। তাহার অভ্যন্তরস্থ ধৃসরাংশ 
কোষ এবং কোবযোজক স্নাযৃতস্তর ঘার৷ ( 110080917051 

81015 ) নির্ম্মিত। 

২) চিত্র 
(27%6 8428 ৫8৫ %5 456. 02/%87/1 7422282%6, 7০2 07১ 2 ৫22) 

জ্ঞীন ও চেষ্টা ব্যতীত যে সকল ন্নাযু-দ্বারা শরীরঘন্ত্র সকলের ক্রিয়া স্বতঃ অথবা অজ্ঞাতসারে 
নিম্পক্ন হয় তাহাদের মুলকেন্্র 115010115 001005515 বল। হইয়াছে । মেরুরজ্জু মস্তিছ্বনিয়ে 

বে স্কুল হইয়! মিশিরাছে সেই স্থুল ভাগের নামই মেডিউলা অবলংগেটা, (২) চিত্রে ত্ব চিহ্নিত 
অংশ। 

০ 

* মন্তিচ্ছের নিম্থ কৌঁষসংঘাতে কতক কতক চেষ্টাকেন্ত্রও অবস্থিত আছে। 



রি প্রাণঙু্র। 

শরীরের হ্বতঃক্রিয়ার তিনপ্রকার প্রধান বক্র আছে। (১) আহাধ্য যন্ত্র; (২) মলাপনয়ন 
যন্ত্র; (৩) রসরক্ত-সধালন যন্ত। অন্ননালীই (মুখ হইতে গুহা পর্য্স্ত)) প্রধানত আহাধ্য যন্ত্। 
উহার ত্বকে যে এপিথেলিয়ম নামক কোষস্তর আছে, তত্রত্য কোষ সকলের অধিকাংশের ক্রিয়াই 
আহাঁধ্যকে সমনম্ন কর । যক্ৃতাদি নানাপ্রকার গ্রন্থি ( 21800 )-যুক্ত যন্ত্র, বাহার! অন্ননালীর 
সহিত সন্বন্ধ, সমনয়ন করাই প্রধানত তাহাদের কার্য । শ্বাসযস্্ও একপ্রকার আহাধ্য-যন্ত। 

মুত্রকোষ ও ঘর্মগ্রস্থি সকল মলাপনগ্ন যন্ত্র প্রধান। উহাদের এপিথেলিনমস্থ কোষের প্রধান 
কাধ্য দেহক্লেদ অপনয়ন করা। এই জাতীয় কোষ সকল ( 7৮০1৩0915 ) প্রায়শ ভ্রব্যকে 

পরিবর্তিত ন৷ করিয়া পৃথক করে। 
সঞ্চালন যন্ত্রের মধ্যে হৃৎপিণ্ড প্রধান । তাহার সঙ্কোচ (5%50০15 ) এবং প্রসার (101856015 ) 

দ্বারা ধমনীতে ও শিরামার্গে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া সর্বশরীরে যায়। রসমার্গ সকল (1,/770178010 
৪38৩0) ) শোঁণিতমার্ণের সহিত স্ব । শরীরের প্রত্যেক ধাতু রসের (1,090) ঘ্বারা পুষ্ট 
হয়। রস শোণিত হইতে নাড়ীগাত্রস্থ কোষের দ্বার! নিধ্যন্দিত হয়। রসবহা নাঁড়ীর গাত্রস্থ 
কোষ সকল ক্নাযু পেশী প্রভৃতি সকল ধাতুকে স্ব স্ব উপাদান প্রদান করে। আবার তাহাদের ক্লেদও 
বিশেষ প্রকার কোবের দ্বারা রসে ত্যক্ত হয়। রস হইতে তাহা রক্তে আসে, পরে মুন্রাদিরূপে পৃথক্ 
হয়। অতএব সঞ্চালন-যন্ত্রের চালনক্রিরার সহিত সমনয়ন ও অপনরন ক্রিয়াও হয়। চালনক্রিয়া 
পূর্বোক্ত অরেখ পেশীর দ্বার! সিদ্ধ হয়, এবং সমনয়ন ও অপনয়ন নাড়ীগাত্রস্থ যথাযোগ্য কোষের 
দ্বার! সিদ্ধ হয়। আত্যস্তরিক এই নাড়ীগাত্রন্থ কোষমন্ন বিল্লীকে [:000006117. বলে। 

£পর সমস্ত শরীর-ক্রিয়া একত্র করিয়া! দেখা যাউক। প্রথমতঃ দেখা যাঁয়, শরীরের 
সর্ধন্তর্থ একজাতীয় কোব 'ও তাহাদের প্রেরক স্নায়ু ও স্সায়ুকেন্্র আছে, যাহাদের কার্ধ্য 
দেহোপাদান নির্মাণ করিয়া! দেওয়।। দ্বিতীয়তঃ আর একজাতীয় কোষ ও তাহাদের ন্নায়ু 
এবং স্সায়ুকেন্ত্র আছে, যাহাদের কাধ্য দেহের ক্লেদ অপনয়ন কর৷। তৃতীয়তঃ একজাতীয় সেন 
স্নায়ু ও তাহাদের অগ্রন্থ পেশী ( পেশীও এক প্রকার কোষ ) আছে, যাহাদের কাধ্য চালন কর]। 
ইহার! দুইপ্রকার, স্বেচ্ছাধীন ও শ্বতঃচালনশীল। 

চতুর্থতঃ, একপ্রকার সকেন্্র ন্গায়ু ও তাহাদের গ্রাহকাগ্র * আছে, যাহারা! বোধ উৎপাদন 
করে। ইহাঁও ছুইপ্রকার, একপ্রকার বোধ আছে, যাহা বাহ্ কোন হেতুতে ( শৰম্পর্শাদিতে ) 
উদ্ভুত হয়। আর একপ্রকার সাধারণতঃ অন্দুট বোঁধ আছে, যাহা শারীর ধাতু সন্বন্বীয়। তাহার 
স্বামু সকল শারীর ধাতুর অভ্যন্তরে নিবিষ্ট 11 ইহার দ্বারা পৈশিক ক্লাস্তিবোধ, চাপবোধ প্রসূতি 
হয়, এবং অত্যুত্রিক্ত (0%৩1-9110)019150 ) হইলে পীড়া বোধ হয়। পূর্বোক্ত বাহ্োস্তৰ 
বোধের তিন অঙ্গ *__ 

১। শব্ধ, তাপ, রূপ, রস ও গম্ধ-বোধ (জ্ঞানেন্দিয়স্থ )। 
২। আশ্লেববৌধ বা [৪০01 50155 ( কর্দোন্ছিয়স্থ )। 

৩। ক্ষুধা তৃষ্ণা (ক ও পাঁকাশয়ের ত্বাচবোধ ) শ্বাসেচ্ছা গ্রভৃতি বোধ যাহা দেহধারণ- 
কাধ্যের (91850০ 1/তিএর ) সহায় হয়। 

* চক্ষুরীদিগত জ্ঞানবাঁহক স্গামুতস্ধ সকল কেবল জ্ঞানতেতু স্নায়বিক ক্রিয়াবিশেষকে (18)0156) 
বহন করে মাত্র ; তাহ! উদ্ভাবিত করিতে পারে না। বাহাতে বাহ্ কারণে সেই ক্রিয়াবিশেষ 
উদ্ভূত হয়, তাহাই গ্রাহুকাগ্র বা 50519100 061৮8-01)0170, চক্ষুঃহ রেটিনার £:০০5 8170 

০005 ইহার উদ্াহরপ। 1 $ ৭ভ্রুষটব্য। 



সাংখীয় প্রকরণমালা। ৫৯১ 

অক্ননালী ও শ্বাসবাযুর মার প্রকৃত গ্রস্তাবে শরীরের বাহ। তাহাদের গাক্রস্থ অন্তত্বক্ হইতে 
উত্তৃত, বাহ্ আহাধধয-্বস্বীয় বোধও বাহোস্তব বলিয়া গণিত হইল। 

পঞ্চমতঃ, কতকগুলি ন্বায়ুকোষ ও তন্ত আছে, বাহার! চিত্তের অধিষ্ান এবং ইচ্ছাদি চিত্ত- 
ক্রিয়ার বাহক। অন্তান্ত সমন্ত ন্সায়ুকেনত্ু, চিত্তীলয়কোষ সকলের সহিত সাক্ষাৎ বা পরম্পরা- 
সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। মানসিক দুশ্চিন্তায় পরিপাক শক্তির গোলযোগ ইহার উদাহরণ। 

মন্তিষ্বের আচ্ছাদক কোযস্তরই চিত্তের অধিষ্ঠান। তহুখিত মানসক্ররিয়া পূর্বেধাস্ত 00:01 
1801808 ন্নায়ুতস্তর দ্বারা বাহিত হইয়া নিল্নন্থ জ্ঞানকেন্দ্রে (507501101)এ ), কর্ণকেন্তরে 
( ০৪760651101), যাহার অভাবে কর্ম সকলের সীনমঞ্জন্ত বা 0০-0141996197 থাকে না) ও 
প্রাণকেন্দ্রে (8. 09197655 ও তৎসংলগ্ন স্থান, যেখান হইতে [61565 ০৫ 01752171011 

উঠিয়াছে ) আসে। তেমনি এ পরী কেন্ধস্থ ক্রিয়াও বাহিত হইয়া তথায় যার । 
আরও একটী বিষয় দ্ষটব্য। পূর্ব্বে বল! হইয়াছে, স্সাযুতন্ত সকল জ্ঞানাদি-ক্রিন্নার বাহক- 

মাত্র, ক্রিদ্ার উদ্ভাবক নহে। রূপাদি বাহ্ বিষয় গ্রহণ করিবার জন্য জ্ঞান-স্নাযুতন্ত সকলের 
এক এক প্রকার গ্রাহকাগ্র ( ৩:৩-277017€ ) আছে ( তাহা কোথাও কোষের স্তায়, কোথাও 
বা হুক্ম তন্তজালের গ্যায়। তথায় বাহ্ বিষয়ের দ্বার! বোধহেতু স্নায়বিক ক্রিয়াবিশেষ ( [770015৩ ) 
উদ্ভুত হুইয়। ্াফুতন্ত দিয়া বাহিত হইয়া! জ্ঞানম্থানে যাঁয়। সেইরূপ অভ্যন্তরের চেষ্টাকে্্-ঙ্গায়ুকোষেও 
চেষ্টামুল ক্রিয়! উদ্ভূত হইয়া চালক স্্াযুতন্তঘার৷ বাহিত হইয়৷ পেণীর ভিতরে আসে । তথায়ও 
শায়ু সকলের বিশেষ একপ্রকার অগ্রভাগ (7200 01863) দেখা যায়, যন্দার! স্সায়বিক ক্রিয়া! 
পেশীতে সংক্রান্ত হয়। 

বাহজ্ঞানের পঞ্চ প্রধান প্রণালী জ্ঞানেন্দরিয় ( কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও নাস! )। শব, শীতোষ, 
রূপ, রস ও গন্ধ তাহাদের বিষয়। তন্মধ্যে আছ্াত্রয় প্রধানতঃ চ1১/51০1 ৪০০০ বাঁ প্রাকৃতিক 
ক্রিয়। হইতে হয়, রস রাসায়নিক ক্রিয়া ( 0167)108] ৪০61০) ) এবং গন্ধ সুক্ষ চূর্ণের সম্পর্ক বা 
1160139101081 20101) হইতে উদ্ভুত হয়। “ ক ++ 00৩ 50050817065 ৪0005 10 

5078৩ 5/৪) 01০00161109 ৬1095 ০0৫ 00617 01501011091 ০017501000100 00 005 5101065 

০1 0055 £8506010 010165,5 £95/275 224/52727, 2, 2544. ৮৩ 0089 533017৩ 

(75 50175015 10001565215 01151098060 0) 0005 ০906৪০৮ 01 09901051003 

702100155 ৬100 00৩ 065 61501065 ০1 006 100 ০6115” £6725 2, 250৫. 

আমরা 'প্রাণতবর' প্রকরণে দর্শনশাস্তোক্ত জ্ঞান কর্ম প্রভৃতি ইন্জিয়পক্তি ও প্রাণশক্তি অর্থাৎ 
(80100811105 2170 01£51015 116) বিভাগ করিয়া দেখাইয়াছি। সেই প্রবন্ধ হইতে এক 

পশ্চাংস্থ পরিলেখ (10186171 ) হইতে উহাদের স্থান ও বিভাগ-জ্ঞান সুম্পষ্ট হইবে। 

শরীরের সংহতধাতুস্থিত প্রত্যেক কোষের বা দেহাণুর সহিত প্রাণীর ব৷ জীবের সম্বন্ধ । 
কো সকলের মর্মস্থান অধিকারপুর্বক জৈবশক্তি তাহাদিগকে জ্ঞানাদির আরতনরূপে সঙ্ধিবেশিত 
করে। কোবসকল স্বতন্ত্র গ্রীণী, কিন্তু তাহার! দেহীর শক্তিবশে সজ্জিত হইয়! দেহ ও দেহকাধ্য 
করে। তাহারা শ্বতন্ত্র প্রাণী বলিয়! দেহীর সহিত বিধুক্ত হইলেও কোন কোন স্থলে জীবিভ থাকিতে 
পারে। প্রত্যেকজাতীয় কোষ নিজেদের প্রকৃতি অনুসারে জৈবশক্তির হ্থারা প্রযোজিত হইয়া, 
আপনার যথাযোগ্য কার্য সাধন করে। অবস্ত শরীরে স্বতন্ত্র এমন অনেক এককৌবিক প্রাণী 
আছে, যাহারা শরীরী ভীবের অধীন নহে। যেমন অন্স্থব্যাক্টিরিয়৷ ( ৪৪০০৫৪) প্রত্ৃতি। 
সেইজাতীয় কোন কোন প্রাণী শরীরের উপকার সাঁধন করে, আর কোন কোন প্রাণী অপকায় 
করে। তাঁহারা শরীরের অংশ নহে, অতিথিমাত্র। 



৪২ 

(৩) চিন্র। 

( কাপিলাশ্রমন্থ “প্রাণ- 

তত্বে্গিত” হইতে অন্ত )। 

শ্বেতস্থানস্সাত্বিক, কষ্থস্থান তামস ও ভরঙগায়িত রেখা _রাজস। এই নিদরশনতযয়ের যথাযোগ্য 
মিলন করিয়া! পঞ্চবিধ চৈত্তিক ক্রিয়া বা! চিত্তের জ্ঞানবৃত্তি দ্শিত হইয়াছে । চিত্তের প্রবৃত্তি ও 
স্থিতি বৃত্তিসকলও (সাংখ্যতত্বীলোক জষ্টব্য) এরূপ বুঝিতে হইবে। উহাদেরও অধিষ্ঠান 
মন্তিষ্ষের উপরিস্থ ধূসর অংশ বা ০০15181 ০০: | 

(৩) চিত্রের ব্যাখ্যা £--১। বিজ্ঞানরূপ চিত্রের অধিষ্ঠান ( মন্তিঘ্বের উপরিস্থ ধূসরাংশ ) 
এখানে পঞ্চপ্রকার চৈত্তিক ক্রিয়া হয়; তাহার! যথা,_( ১) প্রমাণ; চিত্রে ইহা অল্লচাঞ্চল্য- 
র্যঞ্জক তরঙ্গায়িত-রেখাপুটিত স্বেতস্থানের বাক্স! গ্রদশিত হইয়াছে, যেহেতু ইহা সাত্বিক। (২) 
স্থৃতি সাত্বিক-রাজস, ইহ! অধিকতর চাঞ্চল্যব্যঞ্জক তরঙ্গা়িত-রেখা-নিবন্ধ শ্বেতগ্থানের দ্বার! প্রদশিত। 
(৩) প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান রাজস, ইহা! অত্যধিক চাঞ্চল্যব্যগ্ক রেখার দ্বারা প্রদশিত। (৪) বিকল্প 
্লাজস-তামস ; ক্ৃষ্থস্থান ও বুহত্তরঙগযুক্ত রেখার দ্বার! প্রদশিত। (৫) বিপধ্যয় তামস, ইহা 
কষ্ণন্থান ও অত্যল্লচাঞ্চল্যব্যঞ্কক রেখার দারা প্রদশিত। চিত্বাধিঠান-ন্লামুকোষ সকল পরম্পর 
সম্ব্ধ। তাহ! শৃঙ্ঘলাকীর রেখার দ্বার প্রদশিত। চিত্ববৃত্তি সকলের প্রত্যেকের অধিষ্ঠানভূত 
নি রদারির থাকিতে পারে, তবে পঞ্চবৃত্তিবূপ পঞ্চক্রিয়ার উহা! অধিষ্ঠান বুঝিতে 

২। চিত্তবহা মাধ (পূর্বোস্ত 09:0178. £801809. 05969); ইহারা চিত্তালয় ও ৩৪1৫ 

বাঁ ধখাক্রমে জানকেন্দ্র, কর্্মকেন্দ্র ও প্রাণকেন্্র এই তিন কেন্দ্রের সহিত সম্বন্ধকারক। কেব্ররত্রয় 
পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । 

৬। জ্ঞানকেন্ত্র হইতে পঞ্প্রকার বাহ্জাঁনবাহক ( 4১001601, £0510081, 03016, 
£03:8001, 089০0০9 ) জায়ু পঞ্চ জ্ঞানেঞ্জরিয়ে গিয়াছে । 

৭1 কর্ণকেন্্র হইতে ( প্রক্কত স্থলে প্রার়ণ মেরুদণ্ডের অত্যন্তর দিয়া ) পঞ্চ কর্শেজিয়ের লরেখ 
পেশীতে প্রধানত চালক স্বায়ু গিয়াছে । 

৮। ইহাতে প্রাণকেন্দ্র হইতে পঞ্চপ্রাণের মুখ্যস্থানে যে সামু সকল গিয়াছে, তাহ! নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । ইহার! পঞ্চপ্রকার। এই পঞ্চপ্রকার সামু ও তাহাদের গন্তব্য যন্ত্র থা ১*- 

(১) বাহ্সন্বন্ধী শরীরধারণানুকূল বোধ-নায়ু সরুল। অর্থাৎ 567507% তাত 0 076 



সাংখীীয় প্রকরণমাল|। ৫৯৩ 

110176 01 006 10065, 00511) 50080) 8০ 00816900020. 0 0019106 1 

106006 81)0 816 00010060160 %/10) 01221010116, 
(২) শারীরধাতুগত-বোধবাহক দ্বানু অর্থাৎ 5610501 16159 1118 570 ৪170176 (06 

(95063 200 11610) 01229710116 10. %911009 0275. 

(৩) স্বতঃসঞ্চালনশীল ন্ায়ু ও পেশী অর্থাৎ [10501010219 00060 1761953 8100 01217 
[1090159, 

(৪) অপনয়ন-কোষ ও তাহাদের নাযু অর্থাৎ 73:066017 070815 210 (1617 
1761/69, 

(৫) সমনয়ন কোষ সকল ও তাঁহাদের স্নায়ু অর্থাৎ 56০0161079 0৩115 (10 1195 11069 

81186 ) 20)1 00611 061৩9, 

চিত্রে কর্ণেন্জিয়ের ও জ্ঞানেন্্িয়ের প্রধানাংশমাত্র দশিত হইয়াছে । কর্শেন্দ্িযগত বোঁধাংশ ও 
জ্তানেশ্তরিয়গত চেষ্টাংশ জাটিল্যভয়ে প্রদগিত হয় নাই। 

পঞ্চপ্রাণ হইতে এক একটা রেখ! একজ মিলিত হইয়া, কর্ধেন্ধিয়, জ্ঞানেক্ি়, ও চিত্তাধিষ্ঠান 
মস্তিষ্কে বেষ্টন করিয়! রহিয়াছে। ইহ! দ্বারা প্রাণ সকল এ এ শক্তির বশগ হইয়া তাহাদের 
অধিষ্ঠান নির্মাণ করে, তাহা দেখান হইয়াছে। এই পঞ্প্রকারের দেহধার্ণশক্তিই প্রাণশজি, 
আর ইহাঁণের অধিষ্ঠানজ্রব্যের দ্বারাই সমস্ত শরীর রচিত। 



সাংখ্যীয় প্রকরণমাল! । 
১০। সত্য ও তাছার অবধারণ। 

লক্ষণাদি। 

১। পদার্থ ব নিয়ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও বাক্য যথার্থ হইলে তাহাকে সত্য বল! যায়। 
পদার্থ-সন্বস্বীয় বাক্য যথা_-ঘট আছে, আকাশ নীল; নিয়ম-সন্বন্ধীয় বাক্য থা_অগ্নি দহন 
করে। 

যথার্থ অর্থে যাহা জ্ঞাত বা কথিত রূপে আছে” অথবা “যাহা জ্ঞাত বা কথিত রূপে হইয় 
থাকে । “সত্য পদার্থ, “সত্য নিয়ম”, “ইহা সত্য" ইত্যাদি ব্যবহার হইতে জান! যায় যে সত্য-শব্দ 
গুণবাচী বা বিশেবণ। উহার দ্বার “কথিতের অথবা জ্ঞাতভাবের সমানরূপে থাক! বা হওয়া 
এই গুণ বুঝার । 

যোগতাষ্যকার সত্যের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন-__“সত্যং ষথার্থে বাহ্যনসে' অর্থাৎ মনের 
বিষয় ও বাক্যের বিষয় ( অর্থ) যদি যথাভূত হয় তবে তাহা সত্য। এই লক্ষণই কিছু ভিন্নভাবে 
উপরে উক্ত হইয়াছে, কারণ সত্য-সাঁধন ও অভিধেয় সত্য ঠিক এক নহে। প্রমাণসঙ্গত জ্ঞানই 
যথার্থ জান। 
বাক্য ও মনকে দৃষ্ট, অনুমিত 'অথবা শ্রুত বিষয়ের অনুরূপ করা এবং বঞ্চিত, ভ্রান্ত ও নিরর্থক 

( প্রতিপত্তিবন্ধ্য ) বাক্য প্রয়োগ ন। করার নাঁম সত্য-সাধন। আর প্রমিত বিষয় এবং তাহার 
যথাব্ৎ অভিধান কর। অভিধেয় সত্য । প্রমাণের উৎকর্ষে সত্যের উৎকর্ষ হয়। 

বস্তুত সত্য পদার্থ সাধারণত শব্ময়-চিস্তাসাধ্য এবং তাদৃশ চিন্তার সহিত অবিনাভাবী। ণ্ৰট”, 
নীল, প্রভৃতি পদার্থ শব্দ-( নাম ) ব্যতীতও মনের দ্বারা চিন্তিত হইতে পারে, কিন্তু “সত্য বলিতেছি 
যে অমুকত্র ঘট আছে বা “ঘট নাই এইরূপ সত্যপদার্থ এ বাক্যব্যতীত ( বা! তাদৃশ সংকেতব্যতীত ) 
চিন্তিত হয় না। সত্যের অভিধেয় বিষয় কেবল পদার্থ নহে, কিন্তু জ্ঞান ও বাঁক্যার্থ-_সত্যশব্দ 
এই ছুইয়েরই বিশেষণ হইতে পারে । 

সত্য পদার্থ বাঁক্যময় চিন্তা বলিয়! সত্য ও বোধ এক নহে। বোধ বাক্যশৃন্ভও হইতে পারে, 
যৌগশীস্ত্রে তাহাকে নিরধিতর্ক ও নিধিচার ধ্যান বলে। কিন্তু বাক্যশৃন্প বোধ হইলে, তৎকালে তাহা 
সত্য ব! মিথ্যা পদার্থের (পদের অর্থের ) দ্বার! অন্ুবিদ্ধ হইবার যোগ্য হয় না, অর্থাৎ “ইহা! সত্য 
এরূপ ভাব হইলেই বাঁক্য আসিবে । আর বোধ বা! জ্ঞান মিথ্যাও হইতে পারে। যথার্থ বোঁধকেই 
সত্যজ্ঞান বলা যাঁয়। অর্থাৎ পদার্থ ও নিয়ম সম্বন্কীয় যথার্থ বোধ ও তাহার ভাষাই সতযশব- 
বাচয। “রঙ্গ সত্য' ইত্যাদি বাক্য বস্তুত নিরর্৫থক। উহার অর্থ “ব্রঙ্ম আছেন” ব৷ ব্রহ্ম নির্ধিকার 
এইরূপ কোন বাক্যই দত্য। সত্য ও বোধ্য এক নহে, সত্য বলিলে বোধ্যের গুণ-বিশেষ বুঝায়। 
অবথার্থ জ্ঞান-( এক বস্তকে অন্ত জ্ঞান) বিষয়ক বাক্যের অর্থ মিথ্যা। চক্ষুর দোষে একজন ছুইট! 
চন্ত্র দেখিল, দেখিয়া! বলিল “চন্দ্র ছুইটা'। ইহ! মিথ্যা জ্ঞান। কিন্ত সে যদি বলিত “দুইটা 
চন্ত্র দেখিতেছি” তবে তাহার বাক্য সত্য হইত। সমস্ত জ্ঞানই গ্রহণ ও গ্রাথ সাপেক্ষ, কিন্ত আমরা 
প্রীয়ই গ্রহণ শক্তিকে লক্ষ্য না করিয়! গ্রাহের সত্যত| ভাষণ করি। ণ্ঘট আছে' ইহা সত্য হইলে 



খ্টীয় প্রকরণমাল। ৫৪৫ 

“আমি গ্রহণ ও গ্রাহের অবস্থা-বিশেষে ঘট আছে জানিয়াছি” এই বাক্যার্থই প্রকৃতপক্ষে সত্যশব- 
বাচ্য। তাহা সংক্ষেপ করিয়। “ঘট আছে” বল! যান্ব। একাধিক ইন্জ্রিয়ের বিষয়রূপে অধিকাংশ 
ব্যক্তির দ্বারা যাহা প্রত্যক্ষ হয় ও বিশুদ্ধ অনুমানের দ্বারা যাহা! প্রমাণিত হয় তাহাই সাধারণত অহ্ 
প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয়। তাদৃশ প্রমেয় ও তদ্ধিষয়ক বাক্য সত্যনামে অভিহিত হয়। 

সত্য ও সত্তা (বা ভাব) এক নহে; কারণ, সত্তা ও অসত্ত। উভয় পদার্থ ই সত্যের বিষ 
হইতে পারে। “ঘট নাই” এইরূপ বাক্যও সত্য হইতে পারে। ঘ্যাহার অভাব কল্পনা 
করিতে পারি না" তাহার নাম ভাব। ভাব ও সত্য এক পদার্থ নহে। ঘাহার অন্তথা কল্পন। 
করিতে পারি ন! তাহা সত্য” ইহাঁও সতোর সম্যক লক্ষণ নহে। যাহার অন্যথ! হয় না তাহার নাম 

| 
সত্যের আর এক লক্ষণ আছে থা-_যদ্ধপেণ যন্ নিশ্চিতং তন্রপং ন ব্যভিচরতি তৎ অত্যম্, 

অর্থাৎ যেরূপে বাহ নিশ্চিত হইয়াছে সেইরূপের অন্তথাভাব ন। হইলে তাহ! সত্য। ইহাও 
সত্যের সম্যক লক্ষণ নহে। এখানে পদার্থকে সত্য বল! হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞান অথব| বাঁক্যই 
সত্য-বিশেষণের বিশেষ্য হয়। কোন দ্রব্যের ব্যভিচার না৷ হইলে তাঁহা নিরধিকার হইবে, সত্য 
হইবে না। একজনকে অগ্ঠ দেখিলাম পরে দুই বৎসরান্তে তাঁহার অন্তথাভাঁব দেখিলাম, তাহাতে 
কি বলিব যে সে মিথ্য। ? বলিতে পারি সে পরিণানী, নিবিকারত! অর্থে সত্য নহে। তসাপেক্ষো 
যো নিশ্চয় স্তৎসাপেক্ষোহপি চেৎ স ন ব্যভিচরতি তদা স নিশ্চয়ঃ সত্যনিশ্যয়ঃ এইরূপ লক্ষণ 
হওয়! উচিত। 

সাধারণ মনুয্যেরা বাঁগিন্দ্রিয়ের কাধ্য বাঁক্যের দ্বার! চিন্ত! করিয়া! থাকে, কিন্ত মুক বা পশুর! 
তাহা না করিতে পারে। তাহারা! অন্য কর্মেন্রিয়ের কাধ্য এবং কাধ্যের সংস্কারপূর্ববক চিন্তা 
করিতে পারে। সাধারণ ব্যক্তি যেরূপ বাঁক্যের দ্বার৷ সত্য বিষয় জ্ঞাপন করে মূকের! হন্ডাদি 
চালন করিয়া সেইরূপ জ্ঞাপন করে। শব্দ যেবপ অর্থের সংকেত, হস্তাদির কাঁধ্যও সেইরূপ অর্থের 
ংকেত হইতে পারে। এরূপ সংকেতের স্মৃতির দ্বারাও তাহাদের চিন্ত। হইতে পারে। “আছে এই 

শব্দ এবং হস্তাদির চালনা-বিশেষ একই ভাব বুঝায় । অতএব বাকৃ-কার্যের ন্যায় অন্য কর্ধেক্িয়ের 
কারধ্যের দ্বারাও সত্য বুঝ| সম্ভব । “আছে” এই শবের দ্বারা আমাদের যে অর্থবোধ হয়, এড়-মুকের 
হস্ত-চালনার দ্বার সেই অর্থবোধ হয়। আমাদের মনে থেরূপ শবার্থের সংকেত লকলের সংস্কার 
আছে, এড়মূকের হস্তাদি চালন এবং তাহার সংকেতরূপ অর্থের সংস্কার সকল আছে। অতএব, শব- 
ব্যতীত সত্য-চিস্ত। হয় না-_ ইহ! সাঁপবাদ মুখ্য নিয়ম বুঝিতে হইবে। 

২। যথার্থতা দ্বিবিধ, আপেক্ষিক ও অনাপেক্ষিক, অতএব সত্যও দ্বিবিধ, আপেক্ষিক সত্য 
সত্যের ভেদ । ও অনাপেক্ষিক সত্য। 

৩। যাহার অবস্থাস্তর হয় তথ্বিষয়ক সত্যে ( সত্যের জ্ঞানে ) কোনও বিশেষ অবস্থার অপেক্ষ। 
থাকে বলিয়! তাহ! আপেক্ষিক সত্য | চন্দ্র রূপার থালার মত” ইহা এক আপেক্ষিক সত্য । 
এই সত্যজ্ঞানের জন্য দর্শক ও চন্দ্রের সওয়৷ লক্ষ ক্রোশ দুরে অবস্থানরূপ অবস্থার অপেক্ষা আছে। 
অন্ত অবস্থায় (নিকট বাদূর হইতে ব| যন্ত্রাদির দ্বারা বা অন্য কোন অবস্থায়) চন্দ্র দেখিলে চন্্ 
অন্যতূপ দৃষ্ট হইবে। তাদৃশ বহুপ্রকার চন্জ্ঞানের কোনটাও অসত্য নহে। ঠিক যেরূপ অবস্থায় 
যাহা জাত হয়, তাহা তা্শ অবস্থীয় সেইরূপ জ্ঞাত হইবে। অতএব চন্দ্র রপার থালার মত", 
চঞ্জ পর্ববতম্য', চন্দ্র পরমাধুসমষ্টি,--ইহার| সবই সত্য। এরূপ এক এক প্রকার জ্ঞানের জন্ব 
এক এক প্রকার অবস্থার অপেক্ষ৷ থাকে বলিয়৷ উহাদের নাম আপেক্ষিক সত্য। আপেক্ষিক 
সত্যের প্রতিপাগ্ভ পদার্থ বছরূপে অর্থাৎ বিকারশীগ ভাবে প্রতীত হয়। 

খঃ 



৫০৩৬ সত্য ও তাহার অবধারণ। 

জ্ঞানের অপেক্ষা দ্বিবিধ-_( ১) বস্তুর পরিণামের (উৎপত্তি আদির ) অপেক্ষা এবং (২) 
জ্ঞাঁনশক্তির অপেক্ষা । সুতরাং উৎপন্ন বস্তুমাত্রই এবং জ্ঞানশক্তির কোন এক বিশেষ অবস্থায় 
যাহা জ্ঞাত হওয়া যাঁয় তাদৃশ বস্ত মাত্রই আপেক্ষিক সত্যের বিষয়। 

সাংখীয় সৎকাধ্যবাঁদ অনুসারে অসতের ভাব ও সতের অভাব নাই, আর অতীত, অনাগত 
ও বর্তমান বস্ত সমন্তই, আছে এবং উপযুক্ত অবস্থা ঘটিলে তাহাদের সর্ধকালে উপলব্ধি হয়। 
সুতরাং সাংখণীয় দৃষ্টিতে সমস্ত ব্যক্ত (জ্ঞান, চেষ্টা ও শক্তিরূপে ব্যবীর্ধ্য ) ভাবপদার্থ ই আপেক্ষিক 
সত্যরূপে সৎ বলয়! ব্যবহাধ্য হইতে পারে। 

৪1। আপেক্ষিকতার নিষেধ করিয়৷ যে সত্যের বৌধ ও ভাষণ হয় তাহা অনাপেক্ষিক সত্য। 
অনাপেক্ষিক সত্য দ্িবিধ-_পরিণামী ও কুট্থ। 

গ্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি নামক নিত্য মূল স্বভাব, যাহার কোন অবস্থাসাপেক্ষ নহে, তদ্বিষয়ক 
সত্য অনাপেক্ষিক পরিণামী। আর নিবিকার পদার্থসন্বন্ধীয় সত্য বাহ! বিকারের (ও বিকারণীল 
দ্রব্যের) সম্যক নিষেধ করিয়া ভাষণ করিতে হয় তাহা! অনাপেক্ষিক কৃটস্থ সত্য। 'ত্রিগুণ আছে, 
ইহা অনাপেক্ষিক পরিণামী সত্যের উদাহরণ। আর ননিগুণ আত্মা আছে”, '্রষ্টা দৃশিমাত্র, 
ইত্যাদি কৃটস্থ সত্যের উদাহরণ । 

সতত, রজ ও তম ইহারা নিফারণ বা কারণের অপেক্ষায় উৎপন্ন নহে বলিয়। এবং জ্ঞানশক্তির 
যতগ্রকার অবস্থা হইতে পারে তাহার সব অবস্থাতেই প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতির জ্ঞান হইতে 
পাঁরে বলিয়। ( পপ্রলয়েও উহাদের সাম্য হয় এরূপ নিশ্চয় ন্যাষ্য বলিয়াঁও ) ত্রিগুণ অনাপেঙ্ষিক 
সত্যের বিষয়। 

৫। অসংখ্য বাঁক্যকে সত্য বল! যাইতে পাঁরে তজ্জন্য সত্য অসংখ্য । বযদিচ সত্য পদার্থ 
নহে কিন্ত বাক্যার্থ-বিশেষ, তথাপি পদার্থমাত্রকে সত্য বলিলে, বুঝিতে হইবে যে উহ্ বাক্যবৃত্তি 
অনুসারে ভাহাঁকে সত্য বল! হইয়াছে। “ঘট একটী সত্য” এরূপ বলিলে “ঘট আছে” বা তাদৃশ 
কিছু বাক্যবৃত্তি উহ থাকে ( অর্থাৎ যেরূপ বিবক্ষা সেরূপ বাক্যবৃত্তি উহ থাকে )। 

আপেক্ষিক সত্য । 

৬। যাহাকে “ব্ষিয়ের বাঁ জ্ঞানশক্তির অবস্থাবিশেষে সত্য” এইরূপে নিয়ত করিয়। ব| 
নিয়তভাঁব উহা করিয়া সত্য বল! হয়, তাহাই আপেক্ষিক সত্য। সমস্ত ব্যবহারিক জ্ঞেয় 
পদার্থকে ্রৰূপেই সত্য বল! যায়। যেমন “রূপ আছে' ইহা সত্য, কিন্ত চক্ষুম্মানের নিকটই 
উহা সত্য। চচন্ত্র শশধর” ইহা! দুরতাঁবিশেষে সত্য । “মৈত্র সুকুমার মৈত্রের বাল্য অবস্থায় 
তাহা সত্য। অতএব সমস্ত ব্যবহারিক জ্ঞেয় পদার্থই আপেক্ষিক সত্য। “ইহ পুনর্বযবহারিক- 
বিষয়মাপেক্ষিকং সত্যম্-_-তৈত্তিরীয় ভাষ্যম। ৩৬|৩। 

জ্ঞেয়ভাবের অবস্থা দ্বিবিধ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত । ধারণার যোগ্য বা ব্যবহাধ্য অবস্থা! ব্যক্ত এবং 
অনুমেয় অব্যবহার্ধ্য অবস্থা অব্যক্ত। ক্রিয়! ব্যক্ত অবস্থার এবং শক্তি অব্যক্ত অবস্থার উদাহরণ। 
সমস্ত ব্যবহারিক জ্ঞেয় পদার্থ বিকারশীল অর্থাৎ অবস্থান্তরতা প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য তাহারা ভিন্ন 
ভিন্ন রূপে বোধগম্য হয়। আর ইন্দ্িয়ের (জ্ঞান শক্তির ) অবস্থাভেদেও তাহারা ভিন্নরূপে বোধগম্য 
হয়। অর্থাৎ স্বগিত অবস্থাভেদে অথবা জ্ঞান শক্তির অবস্থাভেদে সমস্ত ব্যবহার্ধ্য জ্ঞে় পদার্থ 
ভিন্ন ভিন্নরূপে বৌধগম্য হয়। অতএব তাহাদের সেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবের কোনটিকে সম্পূর্ণ বা 
নিরপেক্ষ সত্য বল! যাঁইন্ডে পারে না। তাহাঁর৷ (জ্ঞেয় পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন তাঁৰ সকল ) অবস্থা- 
সাঁপেক্গ ব৷ আপেক্ষিক সত্যরূপেই ব্যবহার্য । 



সাংখটীয় প্রকরণমালা। £০৪ 

৭। আপেক্ষিক সত্যের ব্যাপকতার তারতম্য আছে। অধিকতর ব্যাপী যে অবস্থা 
ব্যাপক বা তাত্বিক তৎসাপেক্ষ ষে সত্য তাহাই অধিকতর ব্যাপী সত্য। উদাহরণ যথা_ 

প্রঃ পৃথিবীতে কে বাস করিয়া থাকে? উঃ-_চৈত্রমৈত্র আদিরা। ইহা 
সত্য বটে, কিন্তু মনুষ্য, গো, অশ্ব ইত্যাদির পৃথিবীতে বাস করিয়া থাকে”_ 

ইহ! অধিকতর ব্যাপী সত্য। আর প্রাণীরা পৃথিবীতে বাস করিয়া! থাকে” ইহা আরও ব্যাপী 
সত্য। প্রথম উদাহরণ কেবল বর্তমান ব্যক্তিসমবেত। দ্বিতীয়টা বর্তমান জাতি-( সুতরাং সর্বশক্তি ) 
সমবেত । তৃতীয় উদীহরণ ভূত, বর্তমান ও ভাবী সমস্ত জাতি-( স্থৃতরাঁং নিঃশেষ ব্যক্তি ) সমবেত। 

বস্তবিষয়ক ব্যাপকতম সত্য সকলের দ্বারা জ্ঞেয়-পদার্থ বুঝার নাম তত্রত ব তাত্বিক সত্যান্সারে 
বুঝা, তাহাই বোধের উৎকর্ষ। ( বৈশেষিকদের সাঁমান্ত বা জাতি এবং সাংখ্যের তত্ব এক নহে। 
কারণ জাতি অবস্তবিষয়কও হইতে পারে কিন্তু সাংখ্যের তত্ব সাক্ষাৎকারযোগ্য ভাবপদার্ঘ )। 

৮। ব্যবহারিক সমস্ত বন্তবিষয়ক সত্যই আপেক্ষিক। বাহা ব্যবহারিক বস্ত্র তিন প্রকার 
মূল ধর্ম আছে বথা-_শবদাদি প্রকাশ্ত ধর্ম, চলনবপ ক্রিরাঁপন্্ম এবং কঠিনতা-কোমলতাদিরূপ 
জাড়্য ধর্ম । ইন্্রিয়ের অবস্থাভেদে ও দেশাবস্থান আদি ভেদে শব্দাদি ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয় 
স্থৃতরাং উহাদের কোনও অবস্থাসাঁপেক্ষ জ্ঞান এবং তাহীব ভাষণ অনাঁপেক্ষিক হইতে পারে না। 
চলন-ধর্মুও সেইরূপ *| স্থিতি বা জড়তাঁও (যে গুণে দ্রব্য যেরপে আছে সেইরূপে না-থাঁকাকে 
বাধা দেয়। কাঠিন্তাদি অবস্থা প্রকৃতপক্ষে এ ধর্মের অনুতবমূলক নাম ) আপেক্ষিক। অঙ্ুলির 
নিকট কাদা! কোমল, লৌহের নিকট আঙ্গুল কোমল, হীরকের নিকট লৌহ কোমল ইত্যা্দি। 
বায়ু খুব মৃদু, কিন্তু উহী যদি প্রবল গতিমাঁন্ হয় তবে বজ্রাপেক্ষাও কঠিন হয়। যেমন প্রবল ঝঞ্চা। 

এইরূপে বাহোর সমস্ত অবস্থাই সাপেক্ষ বলিয়া তদ্দিষযয়ক সত্য আপেক্ষিক। অন্তরের ব্যব- 
হারিক বস্তু মানস ধন্ম, তাহারা যথা__জ্ঞান, ইচ্ছ! আদি চেষ্টা ও সংস্কাররূপ জড়তা । উহারা 
প্রকাশ, ক্রিয়। ও স্থিতি ধর্মের ননাধিক ভাগে নির্মিত বলিয়া প্রত্যেক জ্ঞান আপেক্ষিক প্রকাশ, 
প্রত্যেক চেষ্টা আঁপেক্ষিক ক্রিয়া! এবং প্রত্যেক সংস্কার আপেক্ষিক স্থিতি। ম্তরাঁং উহাদের 
কোনটি কোন ব্ষিয়ে অনাপেক্ষিক বলিয়! জ্ঞেয় নহে। এইরূপে অন্তরের ও বাহোর সমস্ত ব্যক্ত 
বা সকারণ বস্তু সম্বন্ধীয় সত্য সকল আপেক্ষিক সত্য । 

প্রায় সমস্ত উৎসর্গ বা নিয়মই সাপবাদ। তজ্জন্ত তগ্ভাষণ আপেক্ষিক সত্য। অর্থাৎ 
সেই সেই অপবাদছাড়! এ নিয়ম সত্য। কিন্তু অনাপেক্ষিক সত্যবিষয়ক নিয়ম নিরপবাদ 
হইতে পাঁরে। তাই তাহার! অনাপেক্ষিক সত্য। তবে প্ররূপ নিরম প্রকৃত প্রস্তাবে বৈকল্পিক 
'মাসতে। বিছ্ভতে ভাবে নাভাবে। বিষ্ভতে সতঃ-__-এই নিয়মের অপবাদ নাই, কিন্তু উহাতে অভাব 
ও অসৎ পদার্থ গ্রহণ করাতে উহ! বৈকলিক 11 
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সতা। 

ভি পপ পপ সপ লা াশীীপিপট শী পপ শাাাাশশ শি 

ক* গাতিসম্বন্ধে ব্যাপকদৃ্গিতে দেখিলে অনাপেক্ষিক গতি (850105 1700107 ) বলিয়া 

কিছু নাই। তুমি এখান হইতে ওখানে যাইলে কিন্তু সেই সময়ে পৃথিবীর দৈনন্দিন 
আবর্তনে, বার্ষিক আবর্তনে, সৌরজগতের গতিতে তোমার যে নান! দিকে কত প্রকার 
গতি হুইল তাহীর ইয়ত্তা নাই। এইরূপে কোন দ্রব্যের অনাপেক্ষিক গতি নাই। 

1+ তেমনি ৭0০75678601) ০৪0০1” নাঁমক উৎসর্গ নিরপবাদ। “400 0015 15 

(15 18৬ 01 ০017561580101) 06 60612 %/1)101) 5660)5 10 1)010 %/101)000 63005100101” 

(518 0. [০৪৩ )। কিন্তু ইহা মাত্র বাহ্যব্ত-সাপেক্ষ বলিয়া সেদিকে আপেক্ষিক। প্রন্কৃতি- 
রূপ বাহ ও অন্তরের 50625 অনাপেক্ষিক বটে। 



৫৪৮ সত্য ও তাহার অবধারখ। 

অনাপেক্ষিক সত্য । 

৯। যাহা নিষফারণ বা অনুৎপন্ন বা নিত্য তাহাই অনাপেক্ষিক সত্যের বিষয়। ব্যাপকতম 
অবস্থায় বা সর্বাবস্থায় তাদৃশ পদার্থ লত্য বলিয়৷ তাহ! কোন বিশেষ অবস্থার সাঁপেক্ষ নহে, 
তাই তাদৃশ পদার্থ অনাপেক্ষিক সত্যের বিষয়। 

তাদৃশ সত্য দ্িবিধ__( ১) অকুটস্থ বা পরিণামি-নিত্যবস্ত-বিষয়ক এবং (২) কৃটস্থ-নিত্যবস্ত- 
বিষয়ক। ইহারা অবস্থাবিশেষ-সীপেক্ষ নহে বলিয়৷ বা ব্যাপকতম 'অবস্থাসাপেক্ষ বলিয়া 
অনাপেক্ষিক সত্য । 

১০। যাহা পরিণামী অথচ নিত্য তাহাই এই অকুটস্থ সত্যের বিষয়। যেমন “পরিণাম 
আছে” ইহা অনাপেক্ষিক অকৃটস্থ সত্য। কারণ সর্ববিধ আপেক্ষিকতার মুল মৌলিক নিষ্ষারণ 
পরিণাম-স্বভাঁব। প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি ব৷ প্রকৃতি নিষারণ বিক্রিয়মীণ নিত্য বস্ত; তথ্বিষয়ক 
সত্য তাই অনাপেক্ষিক অকৃটস্থ নত্য । 

১১। কৃটস্থ সত্যের বিষয় (বিশেষ্য ) অবস্থাভেদশূন্য বা অবিকারী। অতএব সমস্ত বিকার- 
বাচক বিশেষণের নিষেধ করিয়া কুটগ্থ সত্য উক্ত হয়। আর কুটস্থ সত্যের বিষয় উপলব্ধি করিতে 
হইলে বিকারশীল জ্ঞান-শক্তিকে নিরোধ করিতে হয় (জ্ঞান-শক্তির নিরোধের নাম এখানে 
উপলব্ধি অর্থাৎ নিরোধ সমাধির অধিগম )। 

কূটস্থ সত্যের বিষয় কেবল নিগুণ দ্রষ্টা ঝ| জ্ঞাতা পুরুষ। স্ৃতরাং পুরুষবিষয়ক সত্য 
সকল কুটস্থ সত্য। পুরুষ বহু হইলেও সকলেই সর্বতন্তল্য, সুতরাং একই কৃটস্থ সত্য- 
লক্ষণ সর্বপুরুষব্যাপী। 

স্মরণ রাখা উচিত যে শুদ্ধ “পুরুষ পদার্থ, কুটস্থ সত্য নহে, কিন্তু পুরুষ আছেন ইত্যাদ্দিরূপ 
বাক্যাথই কুটস্থ সত্য। পুরুষের অস্তিত্ব শুদ্বত্ব আদি প্রজ্ঞার বিষয়, সথতরাং সত্য, কিন্ত স্বরূপ 
পুরুষ প্রজ্ঞার বিষয় নহেন। তিনি প্রজ্ঞাতা, বিষয়ী। স্বরূপ পুরুষ প্রমেয় নহেন, কিন্তু শুদ্ধ 
নিত্য পুরু আছেন' ইহী' প্রমেয়। প্রমাণের নিরোধের দ্বার! পুরুষে স্থিতি হয়। পুরুতস্থিতি বা 
স্বরূপ পুরুষ এই পদার্থ মাত্র সত্য নামক বিশেষণের বিশেষ্য নহে। কেবল ততথ্বিষয়ক নিশ্চয় ও 
বক্তব্য বিষয়ই সত্য হইতে পারে কারণ সত্য বাক্যার্থবিশেষ | 

সত্যের অবধারণ। 

১২। প্রমাণের দ্বার! ( প্রত্যক্ষাদির দ্বার। ) প্রমিত বিষয়ই সত্য বলিয়া অবধারিত হয়। 
সমাধি-নির্মীল প্রমাণই সর্বোৎকৃষ্ট--তজ্জন্য যোগজ প্রজ্ঞা খতস্তরা! বা! সত্যপূর্ণ]। 

১৩। গ্রহণ, ধারণ, উহ, অপোহ ও অভিনিবেশ ( পাতঞ্জল যোগদর্শন ২1১৮ কৃত্র দ্রষ্টব্য ) 
এই পঞ্চপ্রকার মানদক্রিয়ার দ্বারা প্রমাণ সিদ্ধ হয় ও তৎপূর্ব্ক সত্য অবধারিত হয়। সত্যাবধারণ- 
পূর্বক ইঠ্টানিষ্ট বর্তব্যাবধারণ হয়। 

, ১৪) বহর মধ্যে যাহা সাধারণ ভাব, তথবিষয়ক সত্যের নাম তাত্বিক সত্য বা তর। সাংখীয় 
তত্ত জাতিমাত্র বাঁ সামান্ঠমাত্র নহে, কারণ জাতি বৈকল্পিক পদার্থও হয় যথা, “কাল ্রিজাতীয়। 
কিন্তু মূল নিমিত্ত এবং সামন্ত উপাদানস্বরূপ ভাবপদার্থ ই তত্ব। 

তাত্বিক সত্য অতাত্তিক অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপী অর্থাৎ দীর্ঘতর কাল এবং বৃহত্তর দেশ অব! 
অধিক সংখ্যক মানসিক ভাব ব্যাপিয়া স্থিতিশীল। “অমুক অমুক বর্ণ আছে, ইহা অতান্ত্িক সতা, 
'রূপধর্্ক তেজোভূত আছে” ইহ! তত্ত লনায় তাত্বিক সত্য। 



সাংখীয় প্রকরণমালা । €৬৯ 

জার্থিক ও পারমাধিক সত্য 
১৫। আমাদের অর্থসিদ্ধি অনুসারে সত্যকে বিভাগ করিলে আপেক্ষিক অনাপেক্ষিক সব 

সত্যই পুনঃ দ্বিবিধ হয়, যথা, (১) আর্থিক ও (২) পারমার্থিক। আর্থিক সত্য সাধারণত 
ব্যবহার-সত্য নামে অভিহিত হয়। ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ব্রিবর্গের সিদ্ধি-বিষয়ে প্রয়োজনীয় 
সত্য আধিক। আর পরমার্থ বা কৈবল্য-মোক্ষের জন্য যে সত্য প্রযুক্ত হয় তাহা 
পারমাথিক সত্য । 

আধিকের মধ্যে অনাপেক্ষিক সত্যের প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা নাই, তবে লোকে এসব সত্য 
জানিয়! অর্থসিদ্ধি বিষয়েও প্রয়োগ করিতে পারে। পরমার্থের জন্য তীত্বিক সত্যের এবং অনাঁপেক্ষিক 
সত্যের সম্যক্ প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে তাত্বিক সত্য সকল স্থির করার জন্য অতাত্বিক সত্য 
সকলের প্রয়োজনীয়তা হইতে পারে। সেইরূপ অহিংসা-সত্যাদি যম-নিয়মরূপ নীল সকলের দ্বারা 
আধথিক অভ্যুদ্নয়ও হইতে পারে, তেমনি পরমার্থসিদ্ধিও হইতে পারে, অতএব তত্তধিষয়ক সত্য 
সকল আথিক ও পারমাধিক ছুই-ই হইতে পারে। 

সত্যের উদাহরণ । 

১৬। অতঃপর অবধারিত সত্য সকল উদাহত হইতেছে । আপেক্ষিক। 
আধিকবা (ক) বস্তবিষয়ক-_“ঘটপটাদি আছে (অতাত্বিক )। “মৃত্তিকাদি 

বাবহার সত্য।  ঘটাদির উপাদান: (তাত্বিক)। “শক্তি আছে' ইহা অপেক্ষাকৃত অব্যক্ত- 
পদার্ঘবিষয়ক তাত্বিক সত্য । 

(খ) নিয়মবিষয়ক-_-অগ্নি দহন করে”, জলে পিপাসা বারণ হয়! ( অতাত্বিক )। “শবাদির 
স্পন্দন হইতে হয়” ( তাত্িক )। “শক্তি হইতে ক্রিয়া হয়” । 

আথ্িকের মধ্যে এই কয়টি সার সত্য £-_-ঘটপটাদি ও তাহার অমুক অমুক উপাদান আছে। 
তাহার৷ সুখ ও ছংখ প্রদান করে। 

তন্মধ্যে ছুঃখপ্রদ বিষয় হেয় ও ছুঃখ প্রতিকাঁধ্য এবং সুখপ্রদ বিষয় উপাদেয় ও সুখ 

সাধনীয়। * এই কয়েকটি মূল আখিক সত্য অবধারণপূর্বক মাঁনবগণ অর্থসাধনে ব্যাপৃত 
আছে। 

আপেক্ষিক পদার্থবিষয়ক | ব্যক্ত ঃ-- 
পারমাথিক সত্য। (ক) অতাত্বিক-ঘট, পট, রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি আছে। 

(খ) তাত্বিক ₹- 
(১) ঘট, পট, স্বর্ণ, রৌপ্য আদি অসংখ্য বাহ্ দ্রব্যের ( ভৌতিকের ) মধ্যে শব, স্পর্শ, 

রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ ভাব সাঁধারণ। অতএব তাহাঁদের উপাদান শব্লক্ষণ দ্রব্য 

( আকাশ ), ম্প্শলক্ষণ দ্রব্য (বায়ু), রূপলক্ষণ দ্রব্য ( তেজঃ ), রসলক্ষণ দ্রব্য ( অপ.) ও 

গন্ধলক্ষণ দ্রবা (ক্ষিতি)। ইহার! ভূততত্ব। ভূততত্ব-বিষয়ক এই সত্য পারমাধিকের প্রথম 
সত্য। 

* দুঃখ হেয় কিন্তু দুঃখের সাধন সব সমম্কে হেয় হয় না এবং সুখ উপাদেয় হইলেও 
স্থখের সাধন সব সময়ে উপাদেয় হয় না বলিম্া এবং বিপর্্য়বশতঃ অর্থলিক্ষা, মানবের 

অশেষবিধ হুঃখ হয়। 



৫১৪ সত ও তাহার অবধারণ। 

(২) শবম্পর্শাদিগুণের যাহা অতি হুক্ম অবস্থা, যাহীতে উপনীত হইলে শবাদির নানাস্ব 
অপগত হইয়া কেবল শব্দমাত্র, স্পর্শমাত্র, রূপমাত্র, রসমাত্র ও গন্ধমাত্র জ্ঞানগম্য হয় ব| হইবে, তাঁহার 
নাম তম্মাত্র। তক্সাক্র-বিষয়ক সত্য দ্বিতীয় তাত্বিক সত্য । 

যতরিন চক্ষুরাদি থাকিবে, ততদিন এই ( ভূত ও তন্মাত্ররূপ ) বাহ সত্যঘ্যর অবধারিত হইবে। 
চক্ষুরাদি থাকারপ ব্যাপী অবস্থাসাপেক্ষ বলিয়া এই তত্ব বাঁহোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্থায়ী বা ব্যাপক 
বাহ সত্য। অপর সমস্ত বাহা সত্য এতদপেক্ষা সংকীর্ণ অচিরস্থায়ী-অবস্থাসাপেক্ষ সুতরাং এ 
তত্ব প্রতীয়মান গ্রাহবিষয়ক চরম সত্য | 

(৩) যে সকল শক্তির ঘার! বাহ্পদার্থ ব্যবহার করা যায় তাহাদের নাম বাহ্করণশক্তি । 
তাহার! ত্রিবিধ-_জ্ঞানেন্দ্িয়, বর্মেত্ত্িয় ও প্রাণ। জ্ঞানেন্ছিয়ের দ্বার| বাহা বিষয় জান৷ যায়, 
কর্শেন্ত্িয়ের দ্বারা চালন করা যাঁয় ও প্রীণের দ্বার৷ ধারণ করা! যায়। ইহ গ্রহণবিষয়ক প্রথম 
সত্য। 

(৪) জ্ঞান, ইচ্ছা আদি গুণঘুক্ত পদার্থের নাম অন্তঃকরণ। “অন্তঃকরণ আছে' ইহা 
গ্রহণবিষয়ক দ্বিতীয় সত্য। অন্তঃকরণ বিশ্লেষ করিলে এই ত্রিবিধ মৌলিক পদার্থের সত্ত। সত্য বলিয়া 
নিশ্চিত হয়, যথা-( ১) মন বা! ইচ্ছা-অন্ুতবাদির শক্তি, (২) অহংকার বা অহংবোধ যাহা সমস্ত 
জ্ঞানচেষ্টাদির উপরে সদ] থাকে, এবং (৩) অহংমাত্র বৌধ ব! বুদ্ধিতত্ব যাহা! উক্ত বিরুত আমিত্বের 
মূল বোধ। ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ অন্যত্র দষ্টব্য | 

শবম্পর্শাদি-জ্ঞানের বাহাহেতু যাহাই হউক, বস্তুত তাঁহারা অন্তঃকরণের একপ্রকার ভাব বা 
বিকারম্বরপ। ইন্দ্রিয়শক্তির দ্বারা অন্তঃকরণ শব্দাদি গ্রহণ করে, অতএব ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণের 
দ্বার বা বহিরঙগ স্বরূপ সুতরাং জ্ঞানরূপ বিষয় ও ইন্দ্রিয় বস্তুত অন্তঃকরণেরই বিকার অর্থাৎ অন্তঃকরণই 
তাহাদের উপাদান । 

বিষয় ও ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণের অন্তর্গত বলিয়া, অন্তঃকরণতত্র তদপেক্ষা ব্যাপকতর সত্য । 
(৫) অন্তঃকরণের বৃত্তিসকল মুলত ত্রিবিধ | জ্ঞানবৃত্তি, চেষ্টাবৃত্তি ও ধারণবৃত্তি। ইহার 

বহিভূতি কোন বৃত্তি হইতে পারে না । জ্ঞানবৃত্তিসকলে প্রকাশ অধিক, তাহাতে ক্রিয়া 
(পরিণামরূপ ) এবং স্থিতি ( অশ্ফুটতা ) অপেক্ষারুত অল্প পাওয়া যার। চেষ্টাবৃত্তিতে ক্রিয়া 
অধিক এবং প্রকাশ ( চেষ্টার অন্ুভবরূপ ) ও নিয়মনরূপ স্থিতি অপেক্ষাকৃত অল্প | ধারণবৃত্তিতে 
স্থিতিগুণ প্রধান, এবং প্রকাশ (সংস্কারের বোধ ) ও অক্ষুট ক্রিয়া ( অপরিরৃষ্ট পরিণাম ) অল্পতর। 
অতএব সর্ধজাতীয় বৃত্তিতে এক প্রকাশশীল পদার্থ, এক ক্রিয়াশীল পদার্থ এবং এক স্থিতিশীল পদার্থ 
এই তিন পদার্থ পাঁওয়। যায়। প্রকাঁশনীল পদার্থের নাম সত্ব, ক্রিয়াশীলের নাম রজ ও গ্বিতিশীলের 
নাম তম। অতএব সত্ব, রজ এবং তম এই তিন পদার্থ (ত্রিগুণ ) অন্তঃকরণের (সুতরাং গ্রাহোর 
ও গ্রহণের ) মূলতত্ব। 
অনাপেক্ষিক পরিণামী। ত্রিগুণতত্বই গ্রাহ্ ও গ্রহণ বিষয়ক চরম সত্য। ভূত, ইন্দ্রিয় ও মন আদির 

উপাদান ত্রিগুণতত্ব নিত্য থাকিবে । সর্ব জ্ঞেয় পদার্থের সামান্ত বা মূল অবস্থা 
বলিয় ব্রিগুণের জ্ঞার্নব্যাপকতম অবস্থা ব! সর্ববাবস্থা সাপেক্ষ । সুতরাং ত্রিগুণের অপলাপ কল্পনীয় 
নহে। তজ্জন্ঠ ব্রিগুণ নিত্য সত্য । নিফারণ বলিয়াও ( অর্থাৎ কোন কারণের অপেক্ষায় উৎপক্ন 
হয় না বলিয়াও ) ইহা অনাপেক্ষিক | 

ব্রিগুণের দ্বিবিধ অবস্থাঁব্যক্ত ও অব্যক্ত | অস্তঃকরণাদি ব্যবহারিক অবস্থা ব্যক্ত | সমস্ত 
ব্যক্ত পদার্থ বিকারশীল | বিকার অর্থে একভাবের লয় ও অন্তভাবের উৎপত্তি । যাহার 
কারণ ব্যক্ত তাহার লয় কতক ধারণাঁযোগ্য হয়, কিন্তু অস্তঃকরণ আমাদের ব্যবহারিক ব্যক্তির 
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চরমসীম৷ সুতরাং বিকারশীল অন্তঃকরণের লয় হইলে তল্লক্ষিত ত্রিগুণের অবস্থা সম্যক 
অব্যবহীধ্যত। বা! অব্যক্ত প্রাপ্ত হয়। তাহা! ত্রিগুণের সাম্য বলিয়াই কেবল বোধা | ত্রিগুণের 
সাম্য পূর্ণরূপে অবাক্ত-_-আপেক্ষিক অব্ক্ত নহে। “গুণানীং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি”। 

উপযুক্ত সত্যসকল পারমাঁথিক পদার্থ-বিষয়ক । পারমাঁথিক নিয়ম-বিষয়ক সত্যের মধ্যে 
এইগুলি প্রধান ও তাত্বিক £--১ | অনাগত দুঃখ হেয়, সমস্ত জ্ঞেযই অনাগত ছুঃংখকর | 
২। অবিগ্ঠা হুঃখের মূলহেতু। ৩। অবিষ্ার অভাবে ছঃখের অভাব হয়। ৪| বিবেকথ্যাতি- 
রূপ বিষ্ঞ। অবিষ্ভাকে অভাব্করণের উপায়। 
অনােক্িক কুট অনাপেক্ষিক কৃটস্থ সত্য প্রকৃতপক্ষে কেবল পারমাথিক। পরমার্থ-( দুঃখের 

সমাক্ নিবৃত্তি ) সিদ্ধি ও কৃটস্থের উপলব্ধি একই কথা। কুটস্থ পদার্থ আছে 
কিন্ত গ্রককত কুটস্থ নিয়ম নাই (বৈকল্পিক বা নিষেধবাঁচক এ্ররূপ নিয়ম হইতে পারে; যথা, ভ্রষটা 

বিকৃত হন না)। কুটস্থ পদার্থ বিষয়ক এই সত্যগুলি প্রধান :_ 

১। জ্ঞেয়ের | দৃণ্ের অতীত জ্ঞাতৃপুরুষ আছেন। 
২। তিনি সর্ব চিন্তার সদাই দ্রষ্টা বলিয়া একরপ বা কুটস্থ। 
৩। তাঁহার কোনও উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ প্রমেয় নহে বলিয়! তাহার উৎপত্তি ও লয় 

কল্পনীয় নহে সুতরাং তাহার সতত অনাপেক্ষিক | 
৪। তাহার একের প্রমাণ নাই বলিয়া" তাহার সংখ্যার অবধি প্রমিত হয় না বলিয়া, তাহার! 

যে অসংখ্য ইহা সত্য । 
[ নিয়ম অর্থে একই রকমের ঘটন! যাহ! পুনঃ পুনঃ ঘটে, তাই কুটস্থু বা নির্বিকার কোনও নিয়ম 

হয় না ] 
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সাধন সঙ্কেত। 

প্রকৃতি অন্ুগারে কোন কোন সাধক প্রথম হইতেই গ্রাবিষয়ে সাধারণ ভাবে বিরক্ত হইয়। 
কাধ্যত আমিত্ব-অভিমুখে ধ্যানাভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহারাই শান্্রো্ত সাংখ্য বা 
জ্ঞানযোগী। আর যাহার তন্বনির্মিত ঈশ্বরাদিবিষয়ে চিত্তুস্থৈধ্য অভ্যাঁদ করিয়া পরে আত্মতত্ে 
উপনীত হন, তহারাই যোগী। 'ভ্রানযোৌগেন সাংখ্যানাঁং কর্মযোগেন যোগিনাঁং” (গীতা )। 
প্রকৃতপক্ষে প্রায় সকল সাধকগণ নির্ববিশেষে উভয় পথ মিলাইয়া সাধন করেন । তন্মধ্যে ধাহারা 
প্রথমদিকের পক্ষপাতী, তাহারাই সাঁংখ্য ও ধাহারা দ্বিতীয়দিকের অধিক পক্ষপাতী, তাহার! যোগী। 
বস্ততঃ উভয়ের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য নাই বলিলেই হয় । যথা-_“একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্ততি স 
পশ্তি”। সাংখ্যনিষ্ঠগণ আত্মভাবে ধারণ। ও ধ্যান করিতে করিতে ক্রমশঃ অভ্যন্তর হইতে 
প্রবপ্তিত স্থ্র্যবলে বাহৃকরণেরও স্ৈধ্যলাভ করিয়া! সমাহিত হন। যোগনিষ্গণ ধ্যকে বাহ 
হইতে প্রবস্তিত করেন। তত্রসাক্ষাংকার উভয়ের পক্ষেই সমতুল্য । যোগনিষ্গণ বাহ্ হইতে 
পূর্বোক্ত তত্বসাক্ষাৎ করিয়া যান; আর পাংখ্যগণ আন্তর ভাবে সমাহিত হইলে বাহ্কে যেরূপ 
দেখেন, তাহাই সুখ, ছুঃখ ও মোহ-শৃন্ত, বাহোর চরম-স্বরূপ তন্নাত্রতত্ব। বাস্তবিক পক্ষে এ 
দুইপ্রকার নিষ্ঠার মধ্যে কৌন বিশেষ ব্যবচ্ছেদ নাই। ধিনি যে পথেই যাঁন না কেন, “তিত্ব- 
সাক্াংকার'-পন্থাকে কাহারও অতিক্রম করিবার সম্ভাবনা নাই। 

এস্থলে জ্ঞানযোগের বিবরণ করা হইতেছে। তত্ব সকল শ্রবণ মনন করিয়া! নিশ্চয় হইলে 
তাঁহাদের সাক্ষাৎকারের জন্য সর্বদা নিগিধ্যাসন বা ধ্যান করাই জ্ঞানযোগ। “ইন্দরিয়েভ্যঃ পরা 
হর্থ! অর্থেত্যশ্চ পরং মন: | মনমন্ত পরাবুদ্ধি ঝুদ্ধেরাত্ম। মহান্ পরঃ। মহতঃ পরমব্যক্তম্ অব্যক্তাৎ 
পুরুষঃ পরঃ| পুরুষান্ন পরং কিঞ্িৎ সা! কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥” এই শ্রতিতে তন্ব্দকল উক্ত 
হইয়াছে। সাংখীয যুক্তির দ্বার! তাহার মননপূর্বক নিশ্চয় করিলে নিঃসংশয জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তখন 
তাহার ধ্যান করিতে হয়। তত্বব্যানের, বিশেধত ইন্ত্রিয, মন ও অন্মিতারূপ আধ্যাত্মিক 
তনবধ্যানের, সর্বাপেক্ষ। সুন্দর ও উত্তম কার্যকর প্রণালী নিয়ন শ্রুতিতে প্রদশিত হইয়াছে। 

যচ্ছদ্ বাজ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্যচ্ছ্দ্ জ্ঞান আত্মনি। 
জ্ঞানমাত্নি মহতি নিষচ্ছেদ্ তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥ 

অর্থাৎ, প্রাজ্জ (শ্রবণ'মনন-জ্ঞানশালী স্মৃতিমান্) ব্যক্তি বাক্যকে মনে সংঘত করিবেন, 
মনকে জ্ঞান-আত্মায় সংঘ্রত করিবেন, জ্ঞান-মাত্মাকে মহদাত্মার এবং মহদাতআাকে শাস্ত আত্মায় 
সংযত করিবেন। র 

সর্বদা! বাকময় যে চিন্ত চলিতেছে তাহাতে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতে বাঁগযন্্ সক্রি্র হইতেছে। 

* গ্রন্থকার কর্তৃক লিখিত জ্ঞানযোগ সম্বন্ধীর কয়েকখানি পত্র হইতেই প্রধানত মঙ্কলিত। 
ঈশ্বর প্রণিধান সন্বন্ধেগ্রহমধো যথাস্থানে এবং কাপিলাশ্রনীয় “স্তোত্রসংগরহে দ্রষ্টব্য । . 
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কণ্ঠ জিহবা গ্রস্ত অর্থাৎ মন্তকের ঠিক নিয়ভাগস্থিত অংশই বাঁগত্। সেই বাঁকাসকল সঙ্কলনের 
ভাষা, অর্থাৎ চিত্তে যে সঙ্-কন্পনাদি উঠে তাহা বাক্য অবলম্বন করিয়াই সাধারণত উঠে; আর 
সেই বাক্যের দ্বারাই বাগযন্্র স্পন্দিত হইতে থাঁকে। 

বাগযন্্কে নিয়ত করিতে হইলে মনে মনেও বাঁক্য বলা রোধ করিতে হয়। তাহা হইলে 
তাহা ইন্দরিয়াধীশ মনে যাইয়! রুদ্ধ হয়। অর্থাৎ সঙ্কল্পক ইন্দিয় যে মন তাহাতে, "আমি সঙ্ক্প 
করিব না” এরূপ ইচ্ছ! করিয়া বাগযস্তের স্পন্দন নিবৃত্ত বা রোধ কবার নামই বাক্যকে মনে নিম্নত 
করা। “আমি বাহ্ বিষয় কিছু চাই না, কোনও কর্ম করিতে চাই না, প্রমাদবশতঃ যে বৃথা চিন্ত। 
করিতেছি তাহা করিব না”-_-এইরূপ দৃঢসন্কগপ করিলে তবেই বাকাময় চিন্তাত্রোত রু্ধ হইবে। 
সন্কল্প অর্থে কর্শের মানস, সঙ্কল্পের বোধ করিতে হইলে স্থুল সুম্ম বাক্যকে রোধ করিতে হইবে, 
এবং তৎসঙ্গে সমস্ত ক্মেন্দ্রিয় হইতে কর্মীভিমান উঠিয়া! যাওরাঁতে হস্তাদি বর্ধেন্দিয়ের অভ্যন্তরে 
প্রযত্শূন্ঠ শিথিলভাব বোঁধ হইবে । এইবপে বাক্যকে মনে নিয়ত করিতে হয়। ইহাতে সমস্ত 
ইন্জরিয়ের ধ্যানমূলক রোধও কথিত হইল | জ্ঞানোঁগেব ইহা! প্রথম সৌঁপান। 

বাক্য সম্যক্ ( মনে মনে বলাও ) বোঁধ করিতে পাঁরিলে তবেই বস্তুত বাঁক্ মনে যায়। তাহাতে 
সামর্থ্য না জন্মিলে অন্ত বাঁক্য ত্যাগ করিয়া একতান প্রণব ( অর্দামাত্র! ) মাত্র মনে মনে উচ্চারণ 
করিঝ। প্রথম প্রথম সেই ভাব মানিতে হয। ইহাতে বাক্যের স্থান চুয়াল যেন স্থির জড়বৎ হয়। 

মনকে জ্ঞান-আত্মায় ( আত্মা-আমি ; জ্ঞান- জান্ছি ) নিয়ত করিতে হইবে। জ্ঞান-আত্ম! 
অর্থাৎ “আমি আমাঁকে এবং চিত্তের মধ্যে যে সমস্ত ক্রিয়া হইতেছে তাহা জানিতেছি”__এব্ূপ 
স্থৃতির প্রবাহ । ইন্দ্রিয়াগত শব্দাদি বিবয়ও সেই স্মৃতিকে জাগরূক করিয়! দিতে থাকিবে এবং 
তাহাঁতেই স্থিতি করিতে হইবে। এইবপে জ্ঞান-আত্মাতে স্থিতি করার নামই মনকে জ্ঞান- 
আত্মায় নিয়ত করা । কারণ বাকামূলক সঙ্কল্পেব রোধ হইলে ক্রিরার অভাঁবে মন সেই আত্ম- 
স্মৃতিরই অন্তর্গত হইয়া ঘাইবে। এব্ষিয়ে শাস্ত্র যথ! “তখৈবোপহা সঙ্কল্লাৎ মনো হ্াত্মনি ধারয়েৎ 
অর্থাৎ সঙ্কল্প হইতে উপরত হইয়া বা সঙ্কলকে রোধ করিয়া মনকে আত্মাতে (জ্ঞান-আত্মাতে ) 
ধারণ করিতে হয় । 

যেমন এক রবারের দড়ীর নীচে ভার ঝুলাইলে দড়ী লম্বা হইয়া বাঁয়, এবং ভার বিষুক্ত করিলে 
দড়ী গুটাইয়৷ যায়, সেইরূপ বাগযস্ত্ের বাক্রূপ ও মনের কঙ্কল্পরূপ (কাধ্যই ভারম্বরূপ ) 
কার্ধ্যরুদ্ধ হইলে বাঁগযন্তস্থ অশ্সিত। গুটাইয়! মনে বায় ও মন গুটাইয়া জ্ঞান-আত্মায় যায়। 

জ্ান-আত্মার স্থৃতি প্রথম প্রথম একতান মন্ত্রহায়ে উঠাইর়া অভ্যাস করিতে হইবে। পরে 
তাহাতে স্থিতিলাভ হইলে অশব্দ (উচ্চারিত বাক্যহীন ) চিন্তার দ্বারা আত্মবৌধকে ম্মরণ করিয়৷ 
যাইতে হইবে, সেই বোধের স্থান জ্যোতির্ময় আধ্যাত্মিক দেশ, বাহা মন্তকের পশ্চান্তাগে অনুভূত হয়। 

প্রথম প্রথম সমন্ত ইন্ড্রিয়ের কেন্ত্রন্বরূপ আধ্যাত্মিক জ্যোতির্ময় (বা অন্যরূপ ) দেশ ধ্যানের 

আলম্বন হইলেও, ধ্যানকালে কেবল অভ্যন্তরের দিকে বৌধপদার্থকেই লক্ষ্য করিয়! অবহিত হইতে 
হইবে। ইন্দরিয়াগত শব্দাদিবিষয়ে বিক্ষিপ্ত না হইয়া তাহাও যেন ওঁ আত্মবোধ-স্মরণের সঙ্কেত, 
এইরূপ স্থির করিয়া আত্মবোধমাত্রের দিকেই অবহিত হইতে হইবে | অল্পে অল্পে সমস্ত 
ইন্দরিয়ের কেন্ত্রন্বরূপ মন্তিষ্বের পশ্চাতে প্রদীপকল্প * জ্যোতির মধ্যস্থ বোধকে অশব্ধ চিন্তার দ্বারা 
অন্ুতব-গোচর করিয়া রাখিতে হইবে। 

পপ সস 

* প্রনীপকল্প অর্থে দীপশিখার মত নহে, কিন্ত প্রদীপের আলো! যেমন ঘরকে প্রকাশ করে 

সেইরূপ অত্যন্তরস্থ আত্ন্থতিরপ জ্ঞানালোফই এই প্রদীপন্বরূপ বুঝিতে হইবে। . 

৬ 



৫১৪ জ্ঞানযোগ। 

জানাস্মাতে নিঃসঙ্কল্প ভাবে থাকিলে অশ্মিত৷ হৃদয়ে নামিয়া আসিতেছে বোধ হয় %*। ক্রমশঃ 
উহা! অভ্যন্ড হইলে হৃদয়ব্যাপী অস্মিত অবলম্বন করিয়া এ বোধ উদ্দিত হইতে থাকিবে। এই 
বোধে স্থিতি করিতে করিতে সত্বগুণের প্রাবল্যবশতঃ অতীব সুখময় অশ্থিজ্ঞান ক্রমশঃ গ্রকটিত 
হইতে থাকিবে, এবং তৎসহ হার্দজ্যোতিও প্রকটিত (অর্থাৎ বিশুদ্ধ, শ্বচ্ছ ও প্রস্থত ) হইতে 
থাকিবে। ইহাতে সম্যক স্থিতিই বিশোঁকা বা জ্যোতিম্মতী। সেই জ্যোতির্ধবৎ অসীম 
আত্মবোধই মহ্দাত্মা। তাহাতে স্থিতি করিয়া পূর্বোক্ত জ্ঞান-আত্মায় যেরকম আত্মস্থতি 
করিতে হয় সেইরূপ আত্মস্থতির প্রবাহ রাখাই জ্ঞান-আত্মাকে মহদাত্মায় নিয়ত কর!। 

মহদাত্মা প্রকৃত প্রস্তাবে দেশব্যাপ্তিহীন, ্ৃতরাং অণু, অতএব তাহার অসীমত্ব অর্থে বৃহত্ব 
নহে কিন্ত অবাঁধত্ব, অর্থাৎ সেই জ্ঞানের বাধক কোন সীম! না থাকা । অস্মীতিমাত্র মহ্দাত্মার 
স্বরূপে স্থিতি হইলে অগুমাত্র বা দেশব্যাপ্ত্িহীন বা স্থানমানহীন ( কোথায় আছে ও কতথানি 
এরূপ বোধ হীন ) জ্ঞান হয়। তাহাই তাহার স্বরূপ, অনন্ত জ্যোতিম্্য় ভাব তাহার বান দিক্ 
বা বাহ্ অধিষ্ঠান মাত্র। এই বাঁহোর দিক্ হইতে ক্রমশঃ অবধাঁন অপসারিত করিয়৷ ভিতরের 
প্রকৃত অধুত্বরূপে প্রকষ্টরূপে স্থিতি করিতে হয়। 

বিশোকা বা জ্যোতিত্মতী ধ্যানে নির্মল স্থির সাত্তিক আনন্দ হয়। আনন্দ অনেক রকম আছে। 
সাত্বিকতাও অনেক রকম আছে। বৈষয়িক আনন্দেও বুক ভরে উঠে। সাধন করিতে করিতে 
নান! প্রকারে আনন্দ লাভ হয় কিন্তু তাহা সব বিশোক। নহে । নিঃসক্কল্পতা জনিত বে 

আনন্দ ও যাহা ুক্মম আত্মভাঁবমাত্রের বা মশ্মিতামাত্রের সহিত সংশ্রিষ্ঠ থাকে, যাহাতে সমস্ত 
চাঞ্চল্য আত্মজ্ঞানমাত্রে ডুবিয়৷ অভিভূত ভইয়া! যায়, যে আনন্দের লাভে স্থিরতাই মান্র ভাল লাগে, 
যাহাঁকে বাহিরে প্রকার্শ করার উদ্বেগ আসে না সেই হৃদয়পূর্ণ, স্থির, সাঁত্বিক, বিষয়গ্রহণবিরোধী 
আনন্দই বিশোকার আনন্দ । 

সর্বপ্রকার দেষ-যাহাতে হৃদয় ক্ষুব্ধ হয়, সর্বপ্রকার শোক- যাহাতে হৃদয় যেন ভায়া যায়, 
ভয়াদি সর্বপ্রকার মলিন ভাঁব__যাহাতে হৃদয় মুঢ় ও বিষণ্ন হয়, তাহা সমস্তই এ সাত্বিক বিশৌকার 
আনন্দে অভিভূত হইয়! যায় এবং ঘেষ্য, শোচ্য, ভয়ের ও বিষাদের বিষয় হইতেও কেবল এ সাত্বিক 
প্রীতি হয় এবং হৃদয়ের সেই পূর্ণ নির্মল সাত্বিক প্রীতি সমস্ত অগ্রীতিকর বিষয়কেও গ্রীতিরসে 
অবসিক্ত করে। তাই ইহার নাম বিশৌক! ৷ 

প্রথম অভ্যাসের সময় অবশ্ঠ এরূপ ক্রমে বাঁকাকে মনে, মনকে জ্ঞান-আত্মায়, ভ্ঞান-আত্মাকে 
মহ্দাত্বায় যে নিয়ত করা, তাহ! এ ক্রমান্ুারেই করিতে হইবে। মহদাত্স। অধিগত ন] হইলে, 
মনকেই জ্ঞান-আত্মায় নিয়ত করার অভ্যাস করিতে হইবে। জ্ঞান-আত্মা অধিগত না! হইলে কেবল 
সঙ্কল্পহীনতা অভ্যাস করিতে হইবে। অভ্যাসের দার! মনের, ক্জান-আত্মার ও মহদাত্ার উপলব্ধি 
হইলে একবারে অক্রমেই মহ্দাত্মায় স্থিতি কর! যাইবে, তাহাতে অন্ত সকলও সেই মহদাত্মাতে নিয়ত 
হুইয়! যাইবে ( অধিগত হইলে, অর্থাৎ ধারণার ভিতর আসিয়া গেলে )। 

অপর সকল বাক্য ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র স্মারক মন্ত্র ( একতান অর্ধনাত্রাই উত্তম) মনে মনে 
উচ্চারণ করিলেও বাক্য, মনে নিয়ত হয়। এবং উহার দ্বারা মন এবং জ্ঞান-আত্মাও মহ্দাতমীতে 

* এই সময়ে অনেকের প্রথম প্রথম হৃদয়ে একর স্থুথমন্ন উদ্বেল ভাব আসে, যেন বোধ হয় 
যে হৃদয় হইতে সময় স্পর্শবোধ উথলিয়া উঠিতেছে। তাহাতে “আমি” ভাঁরকে মিলাইয়৷ “আমি 
তন্ময় হুইয়। স্থির শান্ত হইয়া রহিয়াছি” এইরূপ চিত্ত! করত প্র প্রকার চাঞ্চল্যহীন স্থির ন্থখময় শান্ত 
আমিত্ব-বোধে স্থিতি করিতে অভ্যাস করিতে হুইবে। 



সাংখটীয় প্রকরণমাঁল! । ৩১৫ 

নিয়ত করা যাঁয়। অভ্যাস দৃঢ় হইলে তবেই সম্যক্ বাক্যশূন্য ভাবে নিয়ত করা যাঁয়। শ্বাসপপ্রস্বীসের 
প্রযত্ের বা ইন্্িয়াগত বিষয়ের দ্বারাও আত্মন্থতি উতাপিত করিয়! বাক্যহীন ভাবে প্র সমস্ত সাধন 
হইতে পারে। শব্দাদি জ্ঞান যাহা স্বত: জাঁসিয়া ইন্্রিয়ে লাগিতেছে তাহা মনে যাইয়! মহদাত্মায় বা 
গ্রহীতায় উপস্থিত হওতঃ প্রকাশ হইতেছে, মহদাত্মাও ভ্রষ্টার দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে । বিষয়- 
গ্রহণের এই প্রক্রিয়া সঙ্বল্পশূন্ঠ মনে ভাবন! করা ও আত্মস্থৃতি রক্ষা করাই এই অভ্যাসের লক্ষ্য। 

মহদাত্মা-মাত্রতেই যখন গ্রবা স্থিতি হইবে তখন তাহাও দৃশ্তরূপে জানিয়৷ পরবৈরাগ্যের দ্বারা 
ত্যাগ করতঃ স্বরূপ ্রষ্টা ব| শাস্তোপাঁধিক আত্মাতে যাঁওয়াই মহদাত্মাকে শান্ত আত্মায় নিয়ত করা । 

পরমানন্দময় জ্ঞানের পরাকা্ঠারপ মহদাত্মাও যে প্রকৃত ভ্রষ্টা নহে_ নির্বিকার দ্রষ্টা যে 
মহদেরও পর, মহদাত্ম। যে দ্রষ্টার প্রতিচ্ছায়া, ইহ! সুক্ষ বিচারবলে নিশ্চয় করিয়া, ণনমে, নাহং, 
নাশ্মি” নিরন্তর এইরূপ বিবেক-অভ্যাসই জ্ঞানযোগের শেষ অভ্যাস । যাহা “আমার বলিয়া প্রতিভাত 

হয় তাহা পুরুষ নহেন, যাহা “আমি আমি' (অহঙ্কার ) বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহাও পুরুষ নহেন, 
এবং যাহ! অন্মিমাত্র বা মহান্ আম্মা বা ব্যক্ত আত্মভাবের শেষ এবং যাহা পরা গতি বলিয়া বিবেক- 
হীন দৃষ্টিতে প্রতিভাত (ভ্রান্তিজ্ঞান ) হয় তাহাও পুরুষ নহেন, এইৰপ বিবেক-্ঞানের অপরিশেষ 
( চরম) অভ্যাসের দ্বারাই ক্রেশকর্ম্ের নিবৃত্তি হইয়! কৈবল্য হয়। 

এইরূপ সাধনের জন্য বুদ্ধিতত্ব ও অহংকারের ভেদ উত্তমরূপে জ্ঞাতব্য । বুদ্ধিতত্ব বা মহান্ 
বিশুদ্ধ আমিত্বজ্ঞান বা অন্্ীতিপ্রত্যয় আর অহংকার অভিমান । অভিমান অর্থে অহংভাবের নানা- 
ভাবে সংক্রান্ত হইয়া অহন্ত৷ ও মমতারূপে পরিণত হওয়।। মমতার দ্বারা “আমার আমার' জ্ঞান হয়, 
অহন্তার দ্বার “আমি এরূপ ওরূপ” ইত্যাকার প্রত্যয় হয়। অহস্তারূপ অভিমানে “আমি দেশব্যাপী 
( শরীরাভিমান ), “আমি কর্তা” (শারীর কর্মের ও মানস কর্মের ), “আমি জ্ঞাতা (জ্ঞেয়ের ), 
এইরূপ ভাব সকল থাঁকে। 

আমিত্ববোধ দেশব্যাপ্তিহীন, কিন্তু তাহা শরীরাদি ধারণের অভিমানযুক্ত হইয়! দেশব্যাপী 
বলিয়৷ বোঁধ হয়। ইহা এক প্রকার অভিমানের উদাহরণ; সেইরূপ, আমিত্ববোধ শারীরকর্থের 
ও সঙ্কল্লাদি মানসকন্মের সহিত একীভূত হইয়! তত্রদভিমানী হয়। 

সঙ্কল্পরোধ এবং শারীরকর্মমরোধ করিয়! জ্ঞানাত্মায় স্থিতি করিলে তখন ইন্্রিয়াধীশ জ্ঞাতাহং 
অভিমান থাকে । এই সব অভিমান ন। থাকিলে অর্থাৎ এই সব ভাব বিস্ৃত হইলে যে শুদ্ধ 
আমিত্ববোধ থাকে, যাহা নিজেকেই-নিজে-জানার মত, তাহাই অস্মিতামাত্র বুদ্ধিতত্ব। সেই ঝুদ্ধতত্ব 
বা মহান্ই “আত্মবুদ্ধি, কারণ তখন অনাত্মবুদ্ধিরূপ অভিমানসকল থাকে না বা অভিভূত হইয়া 
থাকে, কেবল আত্মবুদ্ধিই প্রখ্যাত থাকে। 

যে আত্মা! বা দ্রষ্টাকে আশ্রয় করিয়া সেই আত্মবুদ্ধি হয় তাহাই প্রকৃত আত্ম! ব! পুরুষ । 
আরও এক বিষয় দ্রষ্টব্য । অভিমানহীন আত্মবুদ্ধিকে মহান্ আত্মা ব্লা হইল। কিন্তু সম্যক্ 

অভিমানহীন হইলে আত্মবুদ্ধি তৎক্ষণাঁৎ অব্যক্তে লীন হইবে । বিলোমক্রমে লয়ের সময়ই মন 
অহংকারে বায়, অহং মহত্ব যায়, ও মহান্ অব্যক্তে যাঁয়। ক্ষণমাত্রেই উহা! সাধিত হয়। 
এরূপে এই তত্বসকলের স্বরূপে যাওয়া তত্বসাক্ষাৎকার নহে। উহা! নিরোধকালে ক্ষণমাত্রেই 
সংঘটিত হয়। 

সাক্ষাৎকারের সময় চিত্ত থাকে এবং চিত্তের দ্বারাই সাক্ষাৎকার হয়। অন্ত সব অভিমান ছাড়ি 
( অব মনের দ্বারা ) কেবল আমিত্বজ্ঞানরূপ ভাব লক্ষ্য করিতে থাকিলে--অন্য সব ভাব ভুলি! 
গেলে--চিত্তের অন্তঃস্থ &ঁ প্রকার অনুভূতিতে স্থিতি করিতে থাঁকিলে--চিত্তের যে আমিমান্র 
জ্ঞান হয় তাহাই মহত্ত্ব সাক্ষাৎকার । এ সময়ে চিত্ত ও তাহার কার্ধ্য সুল্পররূপে ব্যক্ত থাকে কিন্ত 



৫১৬ জ্ঞানযোগ। 

কেবলমাত্র স্বমধ্যস্থ মহদাত্মার স্বরূপান্ুভবের ক্রিয়ামাত্রেই পর্যবসিত হয়। এইরূপ চিত্তকাধ্যই 
মহ্দাআ্সার সাক্ষাৎকার। নিরোধের সময় সমস্ত চিত্তকার্ধ্য রুদ্ধ হয় ও ক্ষণমাত্রেই বিলোমক্রমে 
মহদাঁদি সমস্তেরই লয় হয়। অহংতত্্র সাক্ষাৎকারেও এইরূপ চিত্তকাধ্য থাকে। সম্যক অহংস্বূপে 
গমন অর্থাৎ মন না থাকা, অহংকার সাক্ষাৎকার নহে। 

বলা বাহুল্য আচাধ্যের নিকট এ সব বিষরের সাক্ষাৎ 'টপদেশ না পাইলে প্রন্ফুট ধারণা ও 
কাধ্যকর জ্ঞান হয় না। 

৮ আসে 

ণগামি আমাকে জান্ছি'--এই আমি ৫ক? 

সাধারণত দেখিতে পাই আমাদের ভিতর “নিজেকে নিজে জানা” ব। “আমি আমাকে জান্ছি” 
এরূপ ভাব আছে। উহার অর্থ কি?_উহাঁর অর্থ অনেক রকম হইতে পারে। যাহার জ্ঞান 
শরীরমাত্রই “আমি সে মনে করিবে, “আমি শরীরকে জান্ছি' । বে মনকে “আমি মনে করে 
সে “মনকে জান্ছি” মনে করিবে। বেজ্ঞানাম্বা অহংকে “আমি” মনে করে বা ততদুর উপলব্ধি 
করিয়াছে সে তাহাকেই “আমি জান্ছি” মনে করিবে। বে অশ্বীতিমাত্রকে “আমি” বলিয়৷ উপলব্ধি 
করিতে পাঁরিয়াছে সে তাহাকে “আমি” মনে করিবে । 

ইহার মধ্যে গ্রাহাভাবকে “আমি” মনে করিলে তাহাকে সাক্ষাৎ জান্ছি এরূপ ভাব আঁসিতে 
পারে। কিন্ত গ্রহণ বা গ্রহীতাকে “আমি' মনে করিলে অন্রূপ ভাব হইবে। গ্রহণ নীচের 
অবস্থায় সাক্ষাৎ জ্ঞেপনূপে উপলভ্য হইতে পারে কিন্তু উহা! যখন গ্রহীত্রূপে উপনীত হয় তখন 
স্মরণমাত্রের দ্বারাই সেই জ্ঞানের প্রবাহ চলে। প্মরণজ্ঞানে পূর্বান্ন্ভূতির উদয় হয় সুতরাং তখন 
ূর্ধব গ্রহীতাকে বর্তমান গ্রহীত৷ ম্মরণ করে। 

ইহা সব আপেক্ষিক “নিজেকে নিজে জানা”, কিন্ত পূর্ণ নহে। এইরূপ ব্যবহারিক জানার বাহা 
মূল তাহা কিরূপ জান! হইবে ?-_তাহী পূর্ণ “নিঞ্জেকে নিজে জানা” হইবে। ব্যবহারিক “নিজেকে 
নিজে জানাতে ণনিজে' ও “নিজেকে ভিন্ন কিন্তু একবৎ মনে হয়। পূর্ণ স্বগ্রকাশে সুতরাং তাহা 
হইবে ন!, দুই-ই এক হইবে। সাধারণ ভাঁষা যখন ব্যবহারিক অনুভূতির ব্যঞ্জক তখন তাহাতে 
এ পূর্ণ স্বপ্রকাশের বাঁচক পাওয়া যাইবে ন|, তাই দার্শনিক দৃষ্টিতে সেখানে বৈকল্পিক পদ- 
বিশ্তাসের দ্বারা তাহা অভিকল্পনীয় হইবে। অর্থাৎ সেখানে বলিতে হইবে তাহা স্বপ্রকাঁশ (ইহার 
ব্যবহারিক উদাহরণ নাই ) বা যে “আমি সে-ই “আমাকে” ও তাহাই 'জান্ছি”। ন্ায়ানুরোধে 
এরূপ বিকল্প করিঘ্। বুঝিতে হইবে । 

ধ্যানের বিষয়। 

১। বিশুদ্ধ আমি'-রূপ জ্ঞানের বাহ জ্ঞাত৷ তাহা দ্রষ্টা ব পুরুষ, তাহা ধ্যানের বিষয় নহে। 

কেবল ম্মরণ রাখিতে হইবে যে তাহা আমিত্ব-জ্ঞানেরও পশ্চাতে আছে। এই আমিত্ব-জ্ঞান 
বিষয়সন্বন্ধের অভাঁবে রৌধ হইলে দ্রষ্টার স্বরূপাবস্থান বা কৈবল্য হয়। 

২। “আমি আমাকে জান্ছি”-_-এইরূপ ধ্যানই গ্রহীতার ধ্যান, স্থতরাং ইহা একরকম 
জান্ছির' জ্ঞাত|। হইল। ইহা! দ্রষ্টার মত গ্রহণ, দ্রষ্টার মত গ্রহণের নামই গ্রহীতা । জানার 
ধারার মধ্যে এই “আমি'কে ন্মরণারূড রাখিতে হইবে । এই “আমি'ও ধাঁহা, ধ্যের জ্ঞাতাঁও তাহা, 
গ্রহীতাও তাহাই। কর্ত/ধর্তী “আমি'কে ছাড়িয়! নি্কিয় প্রকাশক “আমি'কে ন্মরণই গ্রহীতার 
বিবেকাভিমুখ ধ্যান। 



সাংখীয় প্রকরণমালা । ১৭ 

৩। “আমি জ্ঞাতা” ইহা স্মরণ ন! করিয়৷ কেবল 'জান্ছি,-্ররণই গ্রহণের ধ্যান। 
৪। গ্রাহ-গ্রহণের ম্মরণের সময় গ্রহীতার ম্মর্ণ স্থুকর নহে । গ্রহীতার ধ্যানেও গ্রাহা-গ্রহণ 

লক্ষ্য করিতে নাই। এই ছৃইয়েতে প্রথমে গোল হইতে পারে। 
৫1 মন নিঃসঙ্কল্প থাকুক*__ ইহ! গ্রাহাভিমুখ ধ্যান, এসময়ে গ্রহীতাঁকে বা “আমি আমাঁকে 

জান্ছি” এরূপ ভাবকে স্মরণ করিতে গেলে গোল হইবে। এ সময়ে কেবল পুনঃ পুনঃ এ নিঃসক্কল্ 
ভাবকেই ম্মরণ করিতে হইবে। সেইরূপ, গ্রহণের ধ্যানের সময গ্রহণকে ও গ্রহীতার ধ্যানের 
সময় গ্রহীতাকে মাত্র স্মরণ করিতে হইবে। 

গ্রাহ্ধ্যানে গ্রহীত৷ ও গ্রহণ থাকিলেও তত্বিষয়ে লক্ষ্য করিতে হইবে না। গ্রহীতা-খ্যানেও 
জ্যোতি আদি গ্রাহহ এবং 'জান্ছি জান্ছি* এনপ গ্রহণ থাকিলেও তাহা লক্ষ্য না করিয়! কেবল 
স্থির জ্ঞাতাহং--জ্যোতি আদি হীন, ব্যাপ্তিহীন অহং_-এরূপ ভাঁব স্মরণ করিতে হইবে । তবে 
উপরের ভাব আয়ত্ত হইলে নীচের ধ্যানেও সেই ভাঁবের অন্ভাঁব থাঁকে। 

অন্মীতিমাত্রের উপলন্ষি ৷ 

১। অন্মিমাত্রে সাধারণত তিনপ্রকার বৈকল্পিক রূপ থাকে যথা, (১) জ্ঞোঁতিশ্ময়, (২) 
শব্দ বা নাঁদ ধারা, (৩) হৃদয়মন্তিফারদদি কেন্তস্থ স্পর্শ। প্রথমটিতে বিস্তার বোধ, দ্বিতীয়ে কাল- 
ব্যাপি-ক্রিয়ারূপ ধারাবোঁধ ও তৃতীয়ে কেন্দুস্ৃতাবোঁধ। এই তিনপ্রকার বৈকল্পিক বৌধের সহিত 
অশ্মিভাব সংকীর্ণ থাকে। সেই সংকীর্ণতা হইতে আমিত্বকে শুদ্ধ কর! অতি কঠিন সাঁধন। সহস্র 
সহস্র বার উপযুক্ত বিচারসহ বৌধরূপ অস্মিমাত্রের অভিকল্পন! করার চেষ্টা করিতে করিতে চুলে চুলে 
উহার অধিগম হয়। 

এ তিন বিকল্পকে টিল! দির|, লক্ষা না করিযা, ভুলিয়। বাঁ অনবহিত হইয়া, অন্মির 
দিকে অবধানের প্রযত্ব করিয়। নিরোধ করিতে হইবে, অন্তরূপে তাড়ান যাইবে ন|। 
তজ্জ্য অনুকূল নিয়ের সাধন ($২) একাগ্রতার অভ্যাস করিতে হইবে। জ্ঞতির্ময় বিকল্প 
ইইতে অন্মির অরুদ্ধতা ও সর্বব্যাপিত্ব ভাব হয়। কিন্তু অশ্মির উহা স্বরূপ নহে। নাদ ধারার দ্বারা! 
ব্যান্তিভাব কমিলেও উহাতে ধাঁরারপ ক্রিয়া থাকে, উহাও ত্যাজা। স্পশ বিকল্পের দ্বারা (অভ্যাস 
সহজ হইলে আনন্দ, স্থুখবোধ আদি হয়, তাহাও এ স্পর্শ ) কেন্দ্রভাব থাকে, যদিচ তন্দারা৷ অরূপ, 
অশব্ অবস্থার অন্ুভাব হয়। এই তিন ভাব লইয়া (যখন যেটা অনুকূল) উহাদের জ্ঞাতার 
দিকে অবহিত হইয়৷ উপলব্ধির চেষ্টা করিতে হইবে | তিনেরই এ স্থানে একত্ব অর্থাৎ তিনেরই 
জ্ঞাতা এক। এ তিন মিশ্রভাবেও থাকে। 

২। নিলন্সের সাধন £--শ্বাত্তং প্রস্ন্চ সদেক্ষমাণ”ত|--বিতর্কজাল ছিন্ন করিয়! নির্বাক 
মনকে দেখিয়া যাওয়া । ইহাই একাগ্রভূমিকার প্রধান সাঁধন। পশ্চাৎ দিকে অশেষ সংস্কাররূপ 
পথ রহিয়াছে-_ভাবিতে হইবে । তন্মধ্যে জ্ঞানশক্তি বিচরণ করিয়| ভূত ও ভবিষ্যতের রাগ, দ্বেষ 
অথবা মোহমূলক জ্ঞান ( বা সঙ্কল্প-কল্পনাদি, বিতর্ক স্বরূপ ) হইতেছে। তাঁহা রোধ করিয়া (স্বৃতি, 
সম্প্রজন্ ও সাবধাঁনতার দ্বারা অজস্র চেষ্টা করিতে করিতে ) কেবল বর্তমান চিত্তগ্রসাদ দেখিয়া 
যাইতে হইবে । 

সংস্কার সমন্তই আছে 'ও থাকিবে, তাহার সম্যক বিনাঁশ নাই, কেবল তৎপথে জ্ঞানশক্তির 
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না-চলা, “বর্তমান” শাস্ত ভাব্মাত্রেই চলা,--বিতর্কসংস্কারের ক্ষয়। যত এই একাগ্রতা বাড়িবে 
ততই অশ্মির প্রন্ষুটতা৷ বাড়িবে ও তাহাতে স্থিতি করার সামধ্য বাঁড়িবে। সেই জ্ঞানের স্তৃতি 
রাখিয়! অন্ত জ্ঞান ভোলা! ব! ন|-আসিতে দেওয়াই উদ্দেশ্য করিয়! চলিতে হইবে। 

সংস্কারক্ষয়ের জন্ত বিতর্করোধ করিতে হইলে সেদিকে সাব্ধানতা যেরূপ আবশ্তক সেইরূপ 
শান্ত আমি'-বৌধে স্থিতি আবশ্তক। ইহাতে জ্ঞানবৃত্তি রাখিলে আর সংস্কারের ঘাটে ঘুরিবে না। 

৩। আমি নিজেকে ভুলিয়া বিতর্কণ করি--এই ভোলা বা আত্মহারা আমি'কে বদি ধরা 
যাইত তবে উহাকে তাড়ান সহজ হইত, কিন্ধু তাহা ধরা যায় না, কারণ, যখন ধরিতে যাই তখন 
স্বতিমান্ বা স্বস্থ “আমি' হয়। তাহা থাকিতে আত্মহারা “আমি'কে পাবার যো নাই। তবে 
আত্মহার! হইয়া যে কাষ ব৷ চিস্ত। করিয়াছিলাম-_ম্মরণ করিয়। তাহ! পাওয়া যাইতে পারে ।  “সেই- 
রকম চিন্তা আর করিব না, স্বস্থ থাঁকিব”__এই প্রকার বীর্যের দ্বারা আত্মস্থতি বদ্ধিত করিতে 
হইবে। সর্ব কন্ধ ছাঁড়িয়া যখন এ এক কর্ম দাঁড়াইবে তখনই শাস্তি আসন্ন হইবে। 

৪) দ্রষ্টার উপদর্শনে কিরূপে জ্ঞান ও কর্ম্ম হন্ন তাহ! নিজের ভিতরে সাক্ষাৎ (কথায় নহে) 
উপলব্ধি করিতে হইবে । কোনও জ্ঞানকে দেখি! দেখিতে হইবে তাহার উপরে দ্রষ্টা। জ্ঞানের 
নীচে সন্কলপ, সঙ্কল্ের নীচে কৃতি, কৃতির নীচে শারীর কম্দ। এই সব অনুভব করিতে হইবে। 
ইহার এরূপ অভ্যাস চাই যাহাতে প্রত্যেক কর্ম্মে এ ভাব স্মরণ করিতে পারি। সেইরূপ 
জ্ঞানাগলিতেই কর্ক্ষয় হয়। ত্রষ্টার ও কর্মের মধ্যে এ যে মোহ আছে যাহাতে কর্ম স্বপ্রধান হইয়া 
র্টাকে অন্তর্গত করে ও দ্রষ্টার ভাবকে ভূলাইয়া দেয় তাহা এ উপায়ে ক্ষীণ করিতে হইবে। অব্য 
ষ্টার খ্যাতি হইলে উহা! আপনি আসিবে কিন্তু এরূপ দ্রষ্টত্বের অনুভূতির দ্বারা দ্রষ্টার খ্যাতির 
অন্তরায় শীঘ্র কাটিয়া খ্যাতির আহ্কৃল্য করিবে। শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ কর্শের দ্বারা ভ্রষ্টার এ স্মরণ 
একধারাক্রমে হয় । 

৫। প্রীণায়ামে যে হার্দকেন্দ্রে স্থিতি হয় ( শারীরাভিমান গুটাইয়া) সেই অতিমানকেন্ত্রকে 
তুলিয়! বা! লইয়! তাহাকে অন্মীতিমাত্রে স্থাপিত করত তাহাতে নিশ্চলস্থিতির অভ্যাস করিতে হইবে। 
অশ্রির বিশুদ্ধতর অনুভূতি ন! হইলে অগ্রগতি হইবে না তজ্জন্য উহীও প্রত্যবেক্ষার (প্রতি -ফিরে, 
অব -ভিতরে, ঈক্ষ। -দেখা ) দ্বারা শুদ্ধ করিতে হইবে । প্রত্যবেক্ষার দ্বার৷ গ্রবা স্থতিও 
আনিতে হইবে। 

সমনস্কতা বা সম্প্রজক্য সাধন। 

চিত্তস্থৈধ্যের প্রথম ও প্রধান অন্তরায় প্রমাদ, দ্বিতীয় অন্তরায় অপ্রত্যাহার। প্রমাদ ক্ষয় 
হইলে প্রত্যাহারের জন্য চিন্তা করিতে হয় না, উহা! আপনিই আসে। 

আত্মবিস্থৃত হইয়া" চিন্তান্মোতে ভাসিয়! যাওয়াই প্রমাদ। কল্পন! ও সম্বল পূর্ববক অভীত ও 
অনাগত বিষয় লইয়! চিন্তা হয়। অতএব স্ৃতির দ্বার! ঁ বিস্বৃতি ক্ষয় করাই প্রমাদনাশের প্রধান 
সাধন। স্থৃতির জন্য সমলস্কতা সাধন আবশ্তক। সমনস্কতা বা সম্প্রজন্য সাধনের লক্ষণ :₹ পুনঃ 
পুনঃ বর্তমান বিষয় অনুভব করিতে থাকা এবং অতীত ও অনাগত বিষয় (যাহা লইয়! কল্পনামূলক 
সন্কল্প হয়) চিন্তা না করা। বর্তমান বিষয় বা দেহ, মন ও ইন্জ্রিয়ের অবস্থিতি মাত্র, মুূমু'ছঃ তুরিয়া 
ঘুরিয়৷ দেখিলে উহ! সুসাধ্য হুয় এবং চঞ্চল মন বশ হয়। শরীর কিরপে আছে (বসিয়া বা শুইয়। 
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বা অন্তরূপে ) তাহা পুনঃ পুনঃ দেখিতে থাক! ৷ ইহা! শরীর-প্রত্যবেক্ষা। সেইরূপ শবাদি বিষয় 
যাহা আসিতেছে এবং মনে যে ভাব আদিতেছে তাহ| দেখিয়। করণ'প্রত্যবেক্ষা করিতে হইবে। 

এইরপে বর্তমান বিবযমাত্রের প্রত্যবেক্ষাপূর্বক অনুভূতি করিতে করিতে অতীত ও অনাগত 
বিষয়ক সঙ্কল্লন রোধ কর! স্থুকর হইবে। তাহা হইলে অর্থাৎ নিঃসঙ্কল্পতা কিছু,অন্ুভূত হইলে তখন 
প্রত্যবেক্ষার দ্বারা তাহা মনে রাখিতে হইবে। ইহা মানস প্রত্যবেক্ষার প্রথম অবস্থা । জ্ঞানাত! 
অধিগত হইলে তাহাঁও প্রত্যবেক্ষার দ্বারা স্থৃতিগোচর রাখিতে হইবে। তদুর্ধ বিষয়েও প্ররূপ 
সম্প্রজন্তের দ্বার! স্থিতি বা রব স্থৃতি সাধন করিতে হইবে । ইহার। মান্স প্রত্যবেক্ষার উপরের অবস্থা । 

এইরূপে মহদাদি বিষয়ে ধরব স্থৃতি লাঁত করিয়! যে প্রত্যাহত ধ্যান হয় তাহাই প্রক্কত চিত্স্থৈর্য । 
চিততসর্য না থাকিলেও শরীরের প্রক্কতি-বিশেষের দারা অথবা বলপূর্ববক, প্রত্যাহার হইতে পারে। 
কিন্ত তাহাতে ছুই প্রকার দোষ হইতে পারে। স্বপ্নীবস্থার স্তার অনিরত মন বিষয়ব্যাপার করিতে 
পাঁরে অথবা মন স্তব্ধবৎ মাত্মন্থতিহীন-ভাবেও থাকিতে পারে। উহা প্রকৃত চিত্রস্থৈধ্যের অন্তরায় | 
রদ্ধাবীর্যের দ্বারা উপর্ধ,ক্ত উপারে মহদাি তত্ববিষয়ে গ্রবা সৃতি সাধন করাই চিত্তনিরোধের 
প্রকৃত পথ । 

ক্ষেপে এই গুলি মনে রাখিতে হইবে--১। একভাবে স্থির থাকিতে না পারিলে মনকে 
বর্তমীন অনেক বিষয়ে ( অতীতানাঁগত বিষয়ে নহে ) মুহুমুঃ ঘুরাইতে হইবে, যেমন, পা হইতে 
মাথা পথ্যন্ত স্থানে বা সমাগত শব্দে বা স্পর্শে | অন্য বিমরে ঘুরাইতে হুইবে। যাহাঁদের অনুভূতি 
হইয়াছে তাহারা বাকৃস্থানে, মনে ও আত্মভাবে মনকে ঘুরাইতে পারিবে অর্থাৎ উ সব স্থানে 
জপের দ্বারা মনকে রাখিতে হইবে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে একবিষয়েই সম্প্রজন্ত করা শ্রেয়। 

২। আত্মবিস্ৃতি বা! প্রমাঁদ আঁসিলে সতর্কতা পূর্ব্বক তাহা ধরিতে হইবে এবং তাহা “আর 
যেন না আসে” এইরূপ সন্কল্প করিতে হইবে। অতীত ও অনাগত বিষয়ের সন্তল্পই ত্যাজ্য। “বর্তমান 
বিষয় জানিতে থাঁকিলাম' এইরূপ সঙ্কল্ল এই সাধনে গ্রাহা। আর এক সঙ্কেত এই যে, আমার মনের 
ভিতর কখন্ অন্য ভাব আঁদিল বা তাহ। আদিল কি না ইহা! দেখিতে থাকা । 

৩। গ্রহীতায় বা আমিত্বে সম্প্রজন্ত করিলে প্রত্যব্ক্ষিক ও প্রত্যবেক্ষা এক মনে হইবে। 
আমিত্ব-জ্ঞান এবং তাহার স্মরণ অবিরল ধারায় চলিবে। 

৪1 অস্মিতার অধিগম ছুই প্রকার (১) শরীরগত অন্মিতা, (২) উপরের অস্মিতা। শরীরগত 
অশ্মিত| হৃদয় হইতে মৃস্তক পর্য্যস্ত যে নাড়ীমার্গ বা মর্ধস্থান ( সুষু্ ) তাহার অভ্যন্তরস্থ যে বোঁধ, 
যাহ! শারীরাঁভিমানের কেন্দ্রভূত, তাহাই শারীর অস্মিতা। আর, জ্ঞানাত্ম। অধিগম করিয়া! তহপরি 
যে অশ্বীতিমান্রের অস্কুভাব তাহাই সর্বোচ্চ অন্মিতামাত্র বা ব্রঞ্ধান্মিভাব । এই উভয় প্রকার অশ্মিতাঁর 
অধিগম হইলে শারীর অস্মিতাকে সেই উপরের অস্থিতাতে মিলাইয়! “আমার' সমস্ত আমিত্বই তাদৃশ 
বর্মাম্মি ভাব এইরূপ অনুভব করিতে হইবে। ইহা কিছু আয়ত্ত ও স্বচ্ছ হইলে তখন সমনস্কতার 
দ্বারায় উহাই একতান করিতে হইবে। এই সময়ে ভাবিতে হইবে যে মনোগত ও শরীরগত যে 
চঞ্চল আমিত্ব ভাব যাঁহা বিক্ষেপ সংস্কার হইতে হয়, তাহ! যেন এই স্বচ্ছ আমিত্ববোধ-ন্বরূপ ব্রন্গাশ্মি 
তাঁবকে ঢাকিয়। কলুষিত করিতে না! পারে। এই অবস্থাতেও এরূপ সমনম্কত! সাঁধন করিয়া উহা বাড়াইয়া 
উহাতে স্থিতি করিতে হুইবে। তাহাই সম্পরজ্ঞানবিরোধী সংস্কারসমূহের ক্ষয় করার প্রকুষ্ট উপায়। 

উদ্দেশ্ত রাখিতে হইবে যে, আমি এরূপ অন্মীতিমাত্র ব্রহ্মবৎ হইয়! গিয়াছি ও হইব, আর তান 
মলিন কিছু হইব না। কোন ভর্স্থুল বনে চলিতে চলিতে পশ্চাৎ হইতে শ্বাপদাদির আক্রমণের 
সয়ে পথিক যেমন সতর্ক থাকে এখানেও সেইরূপ হেয় সংস্কারের আক্রমণের ভয়ে অতিমাত্র 
সতর্ক হইতে ছুইবে। 

দু আকাম সপ 
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১২। শঙ্কানিরাস। 

১। মুক্তি কাহার ?_াহার ছুংখ তাহারই ছুঃখমুক্তি। “আমার ছঃখ ইহা অনুভব 
করি অতএব আমারই মুক্তি। 

আমিত্ব বা অহঙ্কার এবং বুদ্ধি আরি “প্রাকৃত বা! জড়”, অতএব তাহাদের মুক্তি হইবে কিরূপে? 
আর পুরুষ “মুক্ত স্বভাব” অতএব তীহারও মুক্তি হইতে পারে না।__কে বলিল অহং শুদ্ধ জড় বা 
দৃশ্য পদার্থ? আমি জ্ঞাতা বা দ্র এরূপ বোঁধও তো হর, অতএব অহ্ং শুধু জড় নহে, কিন্ত 
চেতনাধিষ্টিত জড় । সুতরাং আমি শুধুই জড় এরূপ ধরিয়া লওয়া ভুল। জ্ঞাতা আমি বখন জ্ঞেনর 
ছুঃখকে প্রকাশ করে তখনই ছুঃখ বোধ হয়। চিত্তনিরোধে যখন জ্ঞেয় ছুঃখ অব্যক্ত হয় তখন 
জ্ঞাতার দ্বারা প্রকাশিত হয় না। তাহাই মুক্তি। প্রকৃত পক্ষে পুরুষের মুক্তি বল! হয় না কিন্তু 
কৈবল্য বল! হয় তাহা৷ রুত্ধ-দৃশ্ত হইয়া কেবল শান্তোপাঁধিক আত্মা এইরূপ ভাঁবে থাকা। 

“মুক্তপুরুষ” এইরূপ কথাও তো ব্যবহার হয়। তাহাতে দুঃখ হইতে মুক্ত ব! পুরুষের ছুঃখহীনতা 
বুঝায় না কি? অতএব বলিতে হইবে ন| কি যে “পুরুষেরই ছুঃখ, পুরুষেরই মুক্তি ?-__উহা বলিলে 
দোষ নাই কারণ আমর! সম্বন্ধ বাঁচক “র” শব্ধ অনেক অর্থে ব্যবহার করি। “র” বিভক্তির চতুধিধ 
অর্থ যথা--(১) অলীক অর্থ যেমন নোড়ার শরীর ; (২) অঙ্গ, ধর্মাদি, যেমন শরীরের অঙ্গ, 
অগ্নির উষ্ণতা $ (৩) অর্থ বা বিষয় ব৷ প্রকাশ্য-কাধ্যরূপ বিকারাদি-অর্থে, যেমন চক্ষুর বিষয় রূপ, 
পদের কাঁধ্য গমন; (৪) নিধিকার সাক্ষিত্বাদি অর্থে, যেমন প্রষ্টার দৃশ্য । এই শেষোক্ত সাক্ষিত্ব 
অর্থে “পুরুষের ছুঃখ বলিতে পার, তাহার অর্থ হইবে পুরুষরূপ জ্ঞাতার সহিত যুক্ত হইয়৷ ছঃংখরূপ 
জ্ঞেম় জ্ঞাত হয়, বিয়োগে জ্ঞাত হয় না। “ছুঃখ-সংযোগবিয়োগং যোগসংজ্িতম্” । (গীতা) 

আমিত্ব শুধু জড় নহে তাহাতে জ্ঞাতাও অন্তর্গত থাকে। অন্তর্গত সেই জ্ঞাতার কেবলতার 
জগ্যই “কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তিঃ হয়, অসন্বদ্ধ কোন পদার্থের জন্য নহে। তাই “ছুঃঘথী আমি দুঃখহীন 
রু্ধচিত্ত কেবল জ্ঞাত| হইব এই স্বাভাবিক প্ররত্তি প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়। 

সংক্ষেপতঃ- দুঃখ আছে বঙলগিলেই “কাহার ছুঃখ” ও “কাহার মুক্তি” তাহা বলিতেই হইবে। 
অন্ভব হয় “আমার” ছুঃখ, সুতরাং “আমারই' মুক্তি । *“র” বিভক্তি সংযোগ করিয়! বলিতে পাঁর 
পুরুষের ছুঃখ ও পুরুষের মুক্তি বা প্রকৃতির ছঃখ ও প্ররুতির মুক্তি। কিন্তু তাহার অর্থ হইবে 
ছঃখ পুরুষের প্রকাশ্য, আর, মুক্তি দুঃখের অনুশ্যতা। সেইরূপ, প্রকৃতির ছঃখ বলিলে তাহার অর্থ 
হইবে ছঃখ বুক্রিপে পরিণত প্রকৃতির ( যেমন, মাটির কলসী); এবং তাদৃশ বুদ্ধির স্বকারণ 
প্রকৃতিতে লয়ই মুক্তি |.. ৃ 

২। মুক্তপুরুষদের নির্মণচিত্ত। শাশ্বতকালের জন্য ছুঃখমুক্ষি বা চিত্রবৃত্তিনিরৌধই 
ত মুক্তি, যদ্দি তাই হয় তবে মুক্তপুরুষেরা উপদেশ করেন কিরূপে ?_ মুক্তির উহা! অব্যান্ত লক্ষণ, 
যোগশান্তে মুক্তির লক্ষণ এইরূপ ; বাহার স্বেচ্ছায় চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়! হুঃখের অতীত অবস্থায় 
যাইতে পারেন তীহারাই মুক্ত । তন্মধ্যে ধাহার1 শাশ্বতকালের জগ্ত নিরোধের ইচ্ছায় চিত্তরোধ 
করেন তাহার আর পুনরুখিত হ'ন না। আর ধাহারা ভূতান্ুগ্রহের জন্ঠ নির্দিষ্ট কাঁল যাবৎ চিন্তরোধ 
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করেন তাহার! সেই কালের পর পুনরুখিত হইতে পারেন, কিন্তু ইচ্ছামাত্রেই ছুঃখাতীত অবস্থায় 
যাইবার শক্তি থাকাতে তাহাদেরকেও মুক্ত বল! হয়। মুক্তপুরুষগণ এইরূপেই ভূতান্থগ্রহ করেন, 
তখন তাহারা! যেচিত্ের দ্বার কাজ করেন সেই চিত্তকে নির্াণচিত্ত বলে। পপুনরুখিত হইব” এই 
সঙ্কল্পের সংস্কার হইতে পুনরুখান হয় এবং পুনরুখিত সংস্কারহীন অন্মিতা হইতে স্বেচ্ছার যোগীরা যে 
চিত্ত নির্মাণ করেন তাহার নাঁম নির্মাণ চিত্ত। স্বেচ্ছায় উহা শাশ্বত কালের জন্য নিরোধ কর! ধাঁ 
বলির! এরূপ চিত্তযুক্ত যোগীদেরকেও মুক্ত বল! যায় কারণ তীহাঁদিগকে ছঃখ স্পর্শ করিতে পারে ন৷ 
( নিন্মীণচিত্ত দ্রষ্টব্য )। 

সংস্কারহীন অন্মিতা কিরূপ ?- সংস্কার ও প্রত্য দুই-ই অস্মিতার বিকার। সংস্কার হইতে 
প্রত্যয় হয়, প্রত্যর হইতে পুনরায় সংস্কার হয়। বুখানসংস্কার ক্ষর হইলে নিরোধসংস্কার সম্পূর্ণ 
হয়। সম্পূর্ণ নিরোধসংস্কার অর্থে প্রত্যয়রূপে চিত্তের বিকার না! হওয়া, যখন এরূপ সম্পূর্ণতা আয়ত্ত 
হয় তখন যোগীর চিত্ত চরম সংস্কারহীন অশ্মিতাঁয় উপনীত হয়। ইচ্ছা! করিলে যোগী তখন শাখত- 
কালের জন্ত নিবৃত্ত হইতে পারেন অথব। ইচ্ছ। করিলে সেই ইচ্ছামাত্রের সংস্কার হইতে নির্দিষ্ট কাল 
পরে এরূপ অস্মিতাকে উত্থাপিত করিতে পাঁবেন। যিনি শাশ্বতকাঁলের জন্য রোধ করেন তাহার 
অন্মিতা গুণসাম্য প্রাপ্ত হয়, যিনি তাহ! পুনরুখিত করেন তিনি তন্বারা চিত্ত নির্মাণ করিতে পারেন। 
এরূপ অস্মিতামাত্র ব্যতীত ( নির্মীণচিত্তান্শ্রি তামাত্রাৎ_ঘোশস্থত্র ৪1৪ ) কোন সঙ্কলাদি চিত্তের প্রত্যয় 
উঠে না বলিয়! প্রত্যয়ের মূল যে সংস্কার তাহা উহাতে নাই বলিতে হইবে, তাই উহ৷ সংস্কারহীন। 
পুনরুখানের সঙ্কল্প করিয়া রুদ্ধ করিলে সেই সংস্কীরমাত্রযুক্ত অশ্মিতা থাকে । 

৩। পুরুষ কি ব্টাপারবান্? কুলাল ব্যাপারবান্ হইলে ঘট হয়, কুলাল ঘটের 
নিমিত্তকারণ। অতএব ব্যক্তভাবসমুহের নিমিতকারণ পুরুষও ব্যাপারবান্ হওয়া যুক্ত নহে কি? 
না, ব্যাপারযুক্ত নিমিত্ত আছে বটে নির্ব্যাপার নিমিত্তও আছে। একস্থানে আলোক রহিয়াছে, এক 
দ্রব্য স্বীয় ব্যাপারে তথায় গেলে প্রকাশিত হর। ইহাতে আলোকের ব্যাপারের বিব্ক্ষা নাই। 
অথচ আহা প্রকাশের নিমিত্তকারণ। একস্কানে একজন স্থির হইয়া বসিয়া রহিয়াছে, অন্ত একজন 
তাহাকে দেখিতে গেল। আপসীন ব্যক্তি অন্থের ঘাওয়ার নিমিত্তকারণ হইলেও ব্যাপারবান্ নহে। 
পুরুষ নির্ব্যাপার হইলেও প্রকাশশীল সত্ব স্বব্যাপারে “আমি জ্ঞাতা” এইরূপ হয়। তাহাই ব্ক্তভাবের 
মূল। 

৪। অনির্ব্চনীয়, অজ্ঞেয় ও অব্যক্ত । সাংখ্যেরা বলেন সাম্যাবস্থায় প্রকৃতি অব্যক্ত, 
অন্েরা মূলকে অজ্ঞের বলেন, আর বেদাস্তীরা মায়াকে অনির্বচনীয় বলেন_এই তিনটাই কি এক 
কথা হুইল না? 

না, অব্যক্ত ও অনির্বচনীয় সম্পূর্ণ ভিন্নার্থক | অব্যক্ত অর্থে সুক্্রূপে থাকা, তাহ। ব্যক্তরূপে 

জ্রেয় নহে বটে কিন্তু তাহ! “সমান তিনগুণ এরূপে জ্ঞেয় ও নির্ব্বচনীয়। অনির্বচণীল়্ অর্থে যাহা “আছে 
কি নাই” বা “সৎ কি অসৎ” বা! “এরূপ কি ওরূপ” এবজ্প্রকারে নির্বচন করা অর্থাৎ ঠিক করিয়া! না 
বলা। অতএব এ তিন শব্ধ সম্পূর্ণ পৃথক্ অর্থে প্রযুক্ত হয়। একের অর্থ “আছে”, অন্তের অর্থ 

“আছে কিন! ঠিক করিয়া বলিতে পারি না”, আর অজ্দেয় অর্থে যাহা! জান! যায় না। নির্বচন অর্থে 
নিশ্চয় করিয়া বল।। “সদসন্ত্যামনির্বাচ্যা মায়া” অর্থে মায় আছে কিন! তাহা নিশ্চয করিয়া বলিতে 

পারি না। কোনও বস্তুকে সম্পূর্ণ অজ্ঞে়্ বলিলে তাহা “নাই” এরূপ বলা হয়। “আছে' বলিলেই 
তাহার কিছু-না-কিছু জেয এরূপ বলা হয় ইহা ম্মরণ রাখিতে হইবে । 

৫ ভ্রৈগুণ্যের অংশভেদ নাই। যে ত্রিগুণের দ্বারা কোনও এক উপাঁধি বা 

মহ্দাদি দির্দিত সেই ত্রিগুণটুকু কৈবল্যাবস্থায় কি হয়? 
৪ 



৫৭২ শঞ্চানিরাস। 

ইছাতে ত্রিগুণের "থানিক' ধরা হইয়াছে। খানিক অর্থে যদি দেশত ও কাগত "খানিক 
বুঝিয়া থাক তাহলে ভূল করিয়াছ। কিঞ্চ নিরবয়ব বস্ত্র “থানিক' কল্পনীয় নহে। “খানিক” বলিতে 
গেলে দেশত পরিচ্ছিন্নতা বুঝায়। অথবা কোন পরিণামী বন্তর বা ধর্মীর বা ধর্মের মধ্যে কতক ধর্ম 
বুঝায়। ব্রিগুণ যখন দেশব্যাপী নহে এবং ধন্ম-সমাহার নহে, তখন উহার “খানিক নাই। যাহ 
থানিক' বলিয়৷ করনীয় নহে তাহার “থানিক' কল্পন। করিয়া! প্রশ্ন করাই অসমীচীন। প্রকৃতপক্ষে 
স্ব মানে প্রকাশ, রজ মানে ক্রিয়! ও তম মানে স্থিতি। খানিক প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি সত্বাদিগুণ 
নহে। “খানিক” হইলেই তাহ! বিকার-বর্গে আসে। বিকারে নান! ধর্ম থাকে বলিয়া তাহার 
খানিক" দৃশ্ত ও খানিক” অনৃষ্ত হইতে পারে, কিন্তু যাহাকে ধর্মধ্ীর অতীত বলিতেছ তাহার 
“থানিক' কিরূপে কল্পনা করিবে। সত্ব পূর্ণ প্রকাশ-স্বভাব। তাহা পুরুষোপদৃষ্ট হইলে 
অহংমাত্র জ্ঞান বা মহৎ হয়। সেই মহৎ কিরূপ প্রকাশ? তদপেক্ষা অধিক প্রকাশ যদি ন! 
থাকে (মহৎ অপেক্ষ। প্রকাশগুণক দ্রব্য নাই) তবে তাহ! বিকারী প্রকাশের পু্ণতি।। অতএব 
বলিতে হইবে সব মহাঁন্ আত্মায় পূর্ণ প্রকাশ বা! পূর্ণ সত্ব আছে। সেইরূপ রজর স্বভাব ক্রিয়। 
বা ভঙ্গ। ভঙ্গ মাত্রের ছোট বড় নাই বলিয়! সব ভঙ্গই পূর্ণ ভঙ্গ বা পূর্ণ রজ। ভঙ্গের কিছু ভেদ 
নাই কিন্তু যাহা ভঙ্গ হয় তাহারই ভেদ। অতএব সব মহতের ভঙ্গ পূর্ণ তঙ্গ। স্থিতিতেও সেইরূপ 
অর্থাৎ পূর্ণ ভঙ্গের পরে বা! পশ্চাতে পূর্ণ স্থিতি আছে। এইরূপে অসংখ্য মহত্ত্ব সত্ব, রজ ও তম বা 
প্রকৃতি পূর্ণবূপে আছে । কোনও মহৎ লীন হইলে কি হয়? তাহার উপাদানভূত ত্রিগুণের সাম্য 
হয়, এতন্মাত্র স্যাধ্য কথ বক্তব্য। নচেৎ ব্রিগুণের খানিক কল্পনা করিয়া, তাহার কি হয় তাহ 
খুজিতে গেলে দেশিক ও কাঁলিক অবয়বহীন পদার্থের তাদৃশ অবয়ব কল্পন| করিয়৷ বন্ধ্াপুত্রের 
অন্বেষণ করা হয়। প্রকৃতির বিভাজ্যত। অর্থে বু পুরুষের দ্বার! উপদৃষ্ট হইয়া বু মহৎ হওয়া! 
ইহা শ্ররণ রাখিতে হইবে । 
প্রকাশ, ক্রয়! ও স্থিতি এই তিন স্বভাবমাত্রকেই তিন গুণ বলা হয়। উহাদের সাধারণ 

অবয়বভেদ নাই কিন্ত বিরুদ্ধতা থাকাতে পুরুষোপদর্শনসাপেক্গ ব্যক্তিতেদ আছে। প্রকাশ পুরুষোপ- 
ষ্ট হইলে ক্রিয়া ও স্থিতির অভিভব হয়। পরস্পরের অতিভব-প্রাহুর্ভাব হইতে এইরূপে ব্যক্তিভেদ 
হয়, ইহাই বক্তব্য। এরূপ ব্যক্তিসকলকে সাধারণত অবয়ব বল! যাইতে পারে, কিন্তু স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে উহ! দৈশিক ও কালিক অব্ব নহে। উহা অভিভব ও প্রীহর্ভাবের তারতম্য মাত্র। 
অভিভব ও প্রাহূর্ডাব প্রকৃত অবয়ব নহে। 

সংক্ষেপে, অল্প সত্ব বা প্রকাশ মানে রজ বা তমগুণের প্রীধান্ত ও সন্তবের অপ্রাধান্। 
প্রাধান্ত ও অপ্রাধান্ঠ অবয্নবভেদ নহে, সুতরাং “খানিক সত্বা্দি গুণ লইয়৷ এক মহদাদিরপ 
উপাধি স্থষ্ট হয় এরূপ কল্পন! কর! অন্াধ্য । একই প্রধান বহুপুরুষের উপদর্শনে বহু বিষম ব্যক্তিরূপে 
ষ্ট হয়, কোনও এক পুরুষের কৈবল্যে তাঁহার সেই উপাধিরূপ বিষম ভাব উপদৃষ্ট বা প্রকাশিত হয় 
না__ইহাই এবিষয়ে স্তায্য কথা। 

৬। স্থির ও নির্বিবকার । আমাদের মধ্যে সবই বদলাইয়! যাইতেছে, দেখাও কোন্টা 
স্থির ?-_স্থির কাহাঁকে"বল?- যাহ! সর্বদাই একরূপ তাহাকে স্থির বলি।-_তাহাঁর নাম ত নিধিকার, 
নিবিকারকে কি স্থির বল? তাঁহলে বিকার হইলেও যাঁহ। বরাবর আছে বা নিত্যবিকারস্বরূপ তাহাকে 
কি বল? তোমার কথ! অনুসারে তাহাকেও “স্থির বিকার" বলিতে হইবে কারণ তাহ! সর্বদাই 
কেবলমাত্র বিকাররূপ । 

বদ্লাইয়! গেলে বলিতে হইবে “কিছু” বদ্লাইয়! যায় ; সেই কিছুটা অবস্থাই স্থির হইবে, আর 
বদলানো ব! বিকারমাত্রও স্থির হইবে। যাহা বিকৃত হয় তাহা কি? বলিতে হইবে তাহ! 



সাংখীয় প্রকরণমাঁল।। ৫২৩ 

বন্ত বা কোনও সত্ব, সত্ত। ও জ্ঞান একই কথা ( 82100510615 05105 )1। অতএব জান বা 
'জানা' আছে ইহা স্থির। জ্ঞান বা প্রকাশ থাকিলে তাহার আগে ও পরে যে অগ্রকাশ আছে 
তাহাও নিশ্চর, ক্রিম্মার পশ্চাতে সেইরূপ জড়তা থাকে। এইরূপে প্রকাশ বা সত্ব, বিকার 
বাক্রিয়। ব| রজ এবং অপ্রকাশ ব জড়তা বা তম এই তিন বস্তু আমাদের মধ্যে সদাই আছে তাহা 
নিশ্চয়। ইহারা সব জ্ঞেয়। জ্রেয় থাকিলে জ্ঞাতাও থাকিবে, তাহা আমাদের মধ্যে নির্ধিকার 
স্থির সত1। নিধিকার জ্ঞাতা আছে বলিয়াই আমাদের অনেক বিকার থাঁকিলেও “সেই আমিই এই" 
"এইরূপ অবিকারিত্বের প্রত্যভিন্তা হয় এবং আমি .“অবিভীঁজ্য এক, এরূপ স্দাতন একরপত্থ 
বোধ হয়। এইরপে মৌলিক দৃষ্টিতে দেখিলে সত্ব, রজ ও তম রূপ মূল দৃশ্য স্থির এবং ষ্টাও স্থির 
এঁর কারণ হইতে উৎপন্ন কাধ্য-পদার্থ যাহা আছে তাহাই অস্থির, যেমন কঙ্কন, হার আঁদিতে 
সোণা বদলায় ন! কিন্ত আকার বদলায় সেইরূপ । 

৭। গুণবৈবম্য। গুণের বৈষম্য কাহাকে বল যায় এবং সমান তিনগুণ থাকিলে 
বিষমতার অবকাশ কোথায়? 

গুণবৈষম্য অর্থে কোনও এক গুণের সমুদাচার বা প্রীধান্ঠরপ অবস্থা । গুণত্রয়ের শ্বভাঁব 
হইতেই উহা! ( এবং সাম্যও ) অ্স্তাবী। ক্রিয়া অর্থে স্থিতি হইতে প্রকাশের দিকে যাওয়া 
এবং প্রকাশ হইতে স্থিতির দিকে যাওয়া । তাহাই যখন স্বভাব্ত হয় তখন বলিতে হইবে যে 
যাওয়ার অবস্থাটায় ক্রিয়ার প্রাধান্ট অর্থাৎ তখন দ্রষ্টার ছারা ক্রিরাই প্রধাঁনতাবে প্রকাশিত 
হয়। আর যখন প্রকাশরূপ অবস্থায় উপনীত হ্য় তখন বলিতে হইবে সেই অবস্থাটা প্রকাশপ্রধান 
অর্থাৎ ক্রিয়ার ও জড়তার অভিভব বা অলক্ষ্যতা ; প্রকাশ হইতে পুনরায় স্থিতিতে যাওয়ার সময়ে 
ক্রিযাপ্রধান। স্থিতিতে উপনীত হইলে ক্রিয়া অভিভূত হইয়া! যায় এবং প্রকাশেরও অত্যন্ফুটতা 
হয়। অতএব স্বতাবতই এইরূপে গুণবৈষম্য অশ্স্তাবী (পুরুষের দ্বারা উপদৃষ্ট হইয়। বৈষম্য 
হইলেই ব্যক্ততা হয় )। 

স্থিতি হইতে প্রকাশে বা! প্রকাশ হইতে স্থিতিতে যাইতে হইলে এমন একটা অবস্থা 
আসিবে যেখানে প্রকাশ, ক্রিয়। ও স্থিতি তিনই সমান তাহাই ব্যক্তভাবের ভঙ্গ, সেই ভঙ্গটাই 
৮৬ ইহ! যখন সাধনের কৌশলের দ্বারা সদাতন হয়, তখন শাশ্বত গুণসাম্যরূপ কৈবল্য 

ব। 
৮। মুলে এক কি বন্ছ। দেখা যায় যে এক মাটি বহু মাটির জিনিষের কারণ, এক 

বর্ণ বহু অলঙ্কারের কারণ, সেইরূপ এক দ্রব্য যথা ব্রহ্মবাদীর ব্রহ্ম, পরমাঁণবাঁদীর পরমাণু জগতের 
কারণ_-এই হেতু মূল কাঁরণকে এক বলিব না কেন? 

“এক” শব্দ সংক্ষেপর্ত দুইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়--বহুর সমষ্টিম্ব্ূপ এক এবং অবিভাজ্য এক। 
অবিভাজ্য এক হুইতে বহু হইতে পাঁরে না। সমট্িভূত এক হইতেই বহু হইতে পাঁরে। অবিভাজ্য 
এক কারণ হইতে বহু হইয়াছে এরূপ বল! অচিন্তনীয় চিন্ত। ও ন্বোক্তিবিরোধ | সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ 
্রহ্ধ এবং অনাদি কর্ম হইতে প্রপঞ্চ হইয়াছে এরূপ বলিলে বহুকে বহুর কারণ বলা হয়। এক 
অথটগুকরস শুদ্ধ চৈতন্য হইতে বহু কিরূপে হয় দেখা'ও। শুদ্ধ টৈতন্ত ছাড়া আবরণবিক্ষেপ-শক্তিযুক্ত 
অথবা ভ্রিগুণমরী মায়! কল্পনা করিলে বুকে বহুর কারণ বলা হয়। এক মাঁটি হইতে বহু বু 
পাত্রাদি হয় বলিলে বহু অবয়বের সমষ্টিভূত উপাদান এবং বহু কুম্তকার বা কুস্তকারের বহু ক্রিন্নারপ 
নিমিত্ত হইতে বহু পাত্রাদি হয় এরূপ বলা হয়। সেইরূপ এক ব্রিগুণমরী প্রন্কৃতি ও বহু পুরুষের 
উপদর্শন হইতে প্রপঞ্চ হইয়াছে এরূপ বলা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। 

উপসংহাঁরে নি্নলিখিত বিষয়গুলি বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। (১) এক- অবিভাজ্য পদার্থ 
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বর্তমান থাকিলে, তাহা নিত্যকাঁল একই থাঁকিবে ;" কথনও বনু হইবে না। (২) বহু হইতেই 
বনু পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে। (৩) যে “এক' পদার্থ হইতে বু পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা বিভাজ্য 
বা স্বগতভেদযুক্ত অর্থাৎ প্রক্ৃতপ্রস্তাবে বহুই হইবে। (৪) ধীহাঁরা সমন! ঈশ্বর স্বীকার করেন, 
তাহাদের মূলত বছ কারণ-পদার্থ স্বীকার কর! হয়। (৫) ধাহার! 'অমনা, চৈতন্যময় আত্মাকে একমাত্র 
কারণ স্বীকার করেন তাহাদের বলিতে হইবে যে এই বহুত্বজ্ঞান ভ্রান্তি, কিন্ত ভ্রাস্তি সিদ্ধ করিবার 
জন্ত তিনপ্রকার বিভিন্ন সূতা স্বীকাধ্য, যেমন, ভ্রান্ত ব্যক্তি, রজ্জু ও সর্প। অতএব একমাত্র 
অমনা চৈতন্তময় আত্মার দ্বারা কখনই ভ্রান্তি সিদ্ধ হয় না। (৬) পুরুষ ও প্রক্কৃতিকে 
ঈশ্বরাদির মূল কারণ বলিলে সেখানেও বহু অবিতাঁজ্য পুরুষ ও এক বিভাজ্য প্রকৃতিকে জগতের 
কারণ বল! হয়। (পুরুষের বহুত অন্তত্র সাধিত করা হইয়াছে )। : 

৯। সাধনেই সিদ্ধি। অভ্যাসবৈরাগ্যের দ্বারা যোগসিদ্ধ হয় বটে কিন্ত শুনা যায 
ঈশ্বর বা মহাপুরুষের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে বিন! সাধনেই তাহারা যোগক্ষেম বহন করেন ও 
মুক্ত করিয়৷ দেন ইহা কি সত্য নহে ?- উত্তরে ভিজ্ঞান্ত নির্ভর কাহীঁকে বল? তাহার উপর সমস্ত 
ভার দিয়! নিজে কিছু চেষ্টা না করা যদি নির্ভর হয় তবে তাহা করিতে গেলেই বুঝিতে পারিবে 
তাহা কত দুদ্র। অনবরত আহারবিহারা্দি চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকা অন্যের উপর 
নির্ভর নহে কিন্তু নিজের জন্য গ্রকৃষ্ট চেষ্টা। সব ব্যাপারে নিজে চেষ্টা কর আর মোক্ষের 
বেল! কিছু করিবে ন৷ অন্যে করাইয়া দিবে! ! গীতাঁও বলেন “ন কর্তৃত্ব ন কর্মীণি লোকন্ 
ক্জতি প্রভুঃ। ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্তৃতে ॥” ৫1১৪। প্রভূ ঈশ্বর কর্ম স্থা্টি করেন 
না আমাদেরকে কর্তীও করেন ন| এবং কর্মের ফলও দেন না, স্বভাবত এই সব হয়। 
"্অনন্টাশন্তযন্তো মাং বে জনাঃ পধু্যপাঁসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যৌগক্ষেমং বহাম্যহম্” | 
( গীতা ম২২)। অর্থাৎ যে জনের! মামাকে অনন্চিত্তে চিন্তা করত পথুযপাসনা করেন সেই নিত্য 
মদগতচিত্ত ব্যক্তিদের যোগক্ষেম আমি বহন করি। ভগবানে অনন্যচিত্ত ( »অপৃথগ ভূত--শঙ্কর ) 
হইলে এবং নিত্য তাদৃশ থাকিলে তবেই যোগক্ষেম তিনি সিদ্ধ করেন কিন্তু তাদৃশ ব্যক্তির ঈশ্বরে 
স্থিতিই যোগক্ষেম এবং তাহ! এঁ সাধনের দ্বারা স্বভাবতই হয়। অনন্ঠচিত্ত হওয়া যে কত 
দুর ও দীর্ঘকাঁলিক সাধনসাধ্য তাহ। করিতে গেলেই বুঝিতে পারিবে। “সমন্ত ধর্ম ছাড়িয়া 
একমাত্র আমার শরণ লইলে আমি সর্বপাঁপ হইতে মুক্ত করিব” (গীতা ১৮৬৬)। সব ছাড়ি 
তগবানে শরণ লইলে (কত কষ্টে কতকালে তাহা ঘটার সম্ভাবনা, একমিনিট চেষ্টা করিলেই বুঝিতে 
পারিবে) স্বভাবতই ছুঃখমুক্তি হয়। “অনন্যেনৈব যোগেন মাঁং ধ্যাযন্ত উপাসতে। তোমহং 
সমুদর্তা মৃত্যুসংসারদাগরাৎ্” (গীতা ১২৭)। এখানেও সাধনের দ্বার! সিদ্ধি বলা হইয়াছে, 
বিনা সাধনে সিদ্ধি কুত্রাপি বলা হয় নাই, সম্ভবও নহে। 

যদি বল তাঁকে ডাকিলে পরে তিনি ক্লুপা করিয়া মুক্ত করিয়া দিবেন, তাহলেও 
সাধন আসে, কারণ 'ডাকাঁর মত ডাকা? মহা সাধনসাধ্য। আর যদি বল অহৈতুকী কপাতে তিনি 
মুক্ত করিয়া দিবেন ( কৃপাযোগ্য হই বান! হই) তবে বখন অনাদিকালে তাহা লাভ কর নাই 
তখন অনন্তকাল তাহার জন্ট অপেক্ষা করিতে হইবে। পরস্ত তাহাতে ভগবানকে খাঁম খেয়ালী 
কর! হয়। এবং এইমত সত্য হইলে কুশল বর্ম কেহ করিবে না । যদি ব্ল যোগ্য হইলেই 
তিনি ক্কপা করিবেন ভাহা হইলেও সাধন আসিতেছে কারণ সাঁধন ব্যতীত কিরূপে যোগ্য হইবে ? 

মধ্যেব মন আধৎঘ্ব ময় বুদ্ধিং নিবেশয়। নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্াং ন সংশয়ঃ॥” (গীতা 
১২৮), ইহাতেও সাধনের দ্বার! হ্বতাবতই সিদ্ধি হয় বল! হইল | 

২০। চরম বিল্লোব কাহাকে বলে ? পুরুষ ও ব্রিগুণ এই তত্বঘয়ে বিশ্বকে বিশলেধ 
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কর! যে চরম বিশ্লেধ বা 01010)565 21081)515 এরূপ বলা হয়। উহা! মগ্ুযোর বর্তমান জ্ঞানের 
চরম হইতে পারে স্বীকার করি, কিন্তু তথিষ্যাতে এরপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি হইতে পারেন ধিনি উহা 
অপেক্ষাও উচ্চতর ও ু ঙ্তর বিশ্লেব করিতে পারিবেন, একথ| অবশ্যই স্বীকার্ধ্য। কখনও 
যে উহ অপেক্ষা উচ্চ বিশ্বেব আবিষ্কৃত হইবে না তাহার প্রমাণ কি? 

তোমার কথাই তাহার প্রমাণ। সব জ্রান অপেক্ষা উচ্চ জ্ঞান আবিন্ধত হইতে পারে, এরপ 
নিরম নাই। অনন্ত অপেক্ষা বড়, অসংখ্য অপেক্ষা অধিক কি কেহ আবিষাঁর করিতে পারিবে? 
মতের অভাব নাই, অপতের ভাব হয় না এই নিয়ম কি কেহ কখনও অপলাঁপিত করিতে পারিবে? 
ইহ! যেমন কোন ভবিষ্যৎ বুদ্ধিমান ব্যক্তি আবিষ্কার করিতে পারিবে না বলিতে হইবে, উহাঁও 
সেইরূপ। বুদ্ধি বলিলেই প্রকাশ বা সত্বগুণ আসে, আবিষ্কার বলিলেই ক্রি বা রজোগুণ 
আসিবে, আর, ক্রিয়া থাঁকিলেই তাহার পশ্চাতে ও পরে জড়তা বা তমোগুণ থাঁকিবে। 
আর আবিষর্তা ব্যক্তিও থাঁকিবে। অতএব তোমারই কথায় তখন জত্ব, রজ ও তম 
এই তিন গুণ এবং জ্ঞাত পুরুষ থাকিবে তাহাদেরকে এখনও ধেমন বিশ্লেধ করিতে 
পার না তখনও সেইরূপ পারিবে না। যদি পারার সম্ভাবনা আছে বল তাহা 
হইলে দেখাইতে হইবে কিরূপ দ্রব্যে বিশ্লেষধ করা৷ সম্ভধপর ৷ যদি তাহা না দেখাতে পার 
অথচ বদি বল অন্ত কিছুতে বিশ্লেষ করিতে পারে তাহা হইলে সেই “অন্ত কিছু” একটা সন্ত হইবে, 
সত্ত। অর্থে জ্ঞান এবং জ্ঞানের সহভাবী ক্রিয়া ও জড়তা । অতএব প্রকাশ, ক্রিয়। ও 
স্থিতি এই তিনগুণ এবং তাহাদের দ্রষ্টাকে কদাঁপি অতিক্রম করিতে পারিবে না। যদি ব্ল 

আমাদের ভাষ৷ নাই বলিয়৷ আমরা সেই বিষয় বলিতে পারি না তাহা হইলে তোমার চুপ করিয়া 
থাঁকাই উচিত। ভাষা নাই অথচ তাষা প্ররোগ করা যে কিরূপ অন্ঠায় আচরণ তাহা বুৰিয়। দেখ; 
অতএব স্বীকার করিতেই হইবে যে পুরুষ ও প্রকৃতি অপেক্ষা বিশ্বের উচ্চ বিশ্লেষ এ পর্যন্ত কেহ 
করিতে পারেন নাই এবং ভবিষাতে কাহারও করিতে পারার সম্ভাবনা নাই। 

১১। ভাল ও মন্দ। ঈশ্বরকে শুদ্ধ ভাল বলি কেন? তিনি ভাল মন্দ এই ছুইতেই 
ত আছেন? ভালমন্দর মানদণ্ড কি? 

উত্তরে জিজ্ঞান্ত ভাল মন্দ কাহাকে বল ?--বলিতে হইবে আমরা! যাহ। চাই তাহাই ভাল; আর 
যাহা চাই না, তাহাই মন্দ। আমরা সুখশাস্তি চাই, অতএব স্মুথশীস্তি ভাল এবং অসুখ ও অশাস্তি 
মন । একই দ্রব্য ও আচরণ কাহারও কাছে ভাল হইতে পারে ও কাহারও নিকটে মন্দ হইতে পারে 

অতএব দ্রব্য ও আচরণের ভিতর ভাঁলমন্দ নাই। যে দ্রব্য ও যে আচরণ হইতে যাহার সুখ 
হয় তাহাই তাহার কাছে ভাল এবং যাহা হইতে ছুঃখ হয়, তাহাই তাহার কাছে মন্দ । আবার 
কোনও দ্রব্য ও আচরণ হইতে যদি ছুঃখ অপেক্ষা বেশী স্থখ হয় তবেই তাহার কাছে তাহা অধিকতর 
তাঁল এবং উপ্ট| হইলে অধিকতর মনদ। এইজন্য আমর! যে সব আচরণ ও দ্রব্য হইতে অধিকতর 
সুখ হয় তাহাকে ভাল আচরণ ও ভাল দ্রব্য বলি; আর যাহা হইতে অধিকতর ছুঃখ হ্য় তাহাকে 
মন্দ আচরণ ও মন্দ দ্রব্য বলি। ইশ্বর সর্বব্যাপী অতএব তিনি ভাল ও মন্দ ুইই একথা বপিতে 
পাঁর না, কারণ তোমার চাওয়া! ও ন| চাওয়া অন্ুসারেই ভালমন্দ। অমৃত ভাল কি মন্দ তাহ 
ঠিক নাই, কথায় বলে 'অধিক অমুতে বিষ হয় । ঈশ্বর হইতে আমাদের সম্ক্ ছুখ শীস্তি হয় 
তাই আমর! তাহাকে চাই, তাই তাহাকে সম্যক ভাল বলি। যদ্দি বল মনেও ত তিনি 
আছেন তবে তাহাকে শুধু ভাল বলি কেন? এতছুত্তরে বক্তব্য সুখ শাস্তি যাহাদের নিকট 
মন্দ তাহাদের নিকট ঈশ্বরও মদ? ঈশ্বরই সর্বপ্রধান সুখ শাস্তির হেতু। যেতাহা না চার 
সে ঈশ্বরকে মন্দ বলিতে পারে। কিন্ত এমন প্রাণী কেহই নাই। অভএব গভীর অজ্ানাচ্ছনর 
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প্রানি ব্যতীত অন্ত সকলের নিকট ঈশ্বর সম্যক ভাল। পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, গ্রব্যের 
ভিতর ভালমন্দ নাই; অতএব সর্বব্যাপী ঈশ্বর সর্ব দ্রব্যেতে আছেন “ভালমন্দে নাই ; 
তোমার দৃষ্টি অস্থুসারে কেবল ভালমন্দ মনে কর। যতদিন তোমার ন্ুুখশাস্তির চাওয়া আছে, 
ততদিন ঈশ্বরকে স্ুৎশাস্তির হেতু এরপ বুবিলে তাঁহাকে সর্বদিকেই ভাল এরূপ মনে করিতেই 
হয়, আর ন্ুখশীস্তির অতীত হইয়! গেলে ভাল বা মন্দ কিছুই থাঁকিবে ন।, কেবল ঈশ্বর থাকিবেন 
এবং ঈশ্বরবৎ তুমি থাকিবে। তাল ও মন্দ রাগদ্েষাদি-অ্ঞানমূলক। যতদিন অজ্ঞান ছিল, 
আছে ও থাকিবে অর্থাৎ অনাদিকালবাবৎ, ভালমন্দর দৃষ্টি আছে, কেহ উহার অষ্টা নাই ; তন্মধ্যে 
ভাল আচরণ বা ধর্মকে সম্যক গ্রহণ করিলে ও মন্দাচরণ ত্যাগ করিলে আমরা সম্যক স্থুথ 
শান্তি পাই তাই আমাদের ধর্্মাচরণ কর্তব্য। শ্ান্তিলাভ করিয়া! নুখহুঃখের উপরে উঠিলে তখন 
রে নির্ধিকার পরমাত্মস্বররপেই আমর! থাকিব ও স্ুথহ্ঃখরূপ অজ্ঞানৃষ্টি তখন নষ্ট 
হইবে। 

১২। পুরুষকার কি আছে? পুর্বসংস্কার হইতেই বখন সব কর্ম হয় তখন পুরুষ- 
কারের অবকাশ কোথায়? 

উত্তরে জিজ্ঞান্ত “সব কর্ম হয় মানে কি? বদি বল কর্ন করিবার প্রবৃত্তি হয় তাহা হইতে 
আমর! কর্ম করি__-তবে বলি প্রবৃত্তি হইলে কি ঠিক পূর্ব্বের মতই কাধ্য করি? আর, ইহজীবনের 
নৃতন ঘটন! দেখিয়্াও ত প্রবৃত্তি হয় এবং তাহা হইতেও কার্য করি। অতএব পুর্বতসংস্কার হইতেই 
যে সব কার্ধা হয় বা কাধ্যের সমন্তটা হয় তাহ! ঠিক নহে। কর্মের অনুভূতির সংস্কার হয় এবং 
স্বৃতির দ্বারা সেই অনুভূতি উঠে। কর্মের অনুভূতি থা, “আমি ইচ্ছাপুর্ধবক হাত নাঁড়িলাম_- 
এই বাক্যের যাহা অর্থ, যাহা শরীরে ও মনে হয়, তাহার অন্ৃতব হইতে ঠিক তাদশ ভাবের ন্মরণ 
হয়। কিন্তু সেই ম্মরণের ফলেই যে আমরা সব সময়ে হাত নাড়ি তাহা নহে, অস্ান্ঠ জ্ঞানসহায়ে 
অথবা আগন্তক ঘটনার জ্ঞানে বিচারপূর্বক হাত নাড়িতৈও পারি না-ও নাড়িতে পারি। যদি এ 
শ্ররণের বশেই হাঁতনাঁড়া হয় তবে তাহা ভোগভূত কর্ম। আর, যদি স্মরণের পর বিচারাঁদি করিয়! 
হাতনাড়। অথবা না-নাঁড়। হয় তবে তাহ! পুরুষকাররূপ কর্ম । নিয়মও আছে “জ্ঞান্জন্তা ভবেদিচ্ছা” 
অর্থাৎ জ্ঞান হইতে ইচ্ছ। হয়। ইচ্ছা ছুই রকম, স্বাধীন ইচ্ছা এবং পূর্ববসংস্কারের জ্ঞানবশে অস্বাধীন 
ইচ্ছা। অতএব পুরুষকার যে আছে তাহা একটী সিদ্ধ সত্য | 

পূর্ব কর্ণণ হইতে ঠিক ততথানি যদি পরের কর্ম হয় তাহা হইলে জগতে কিছু বৈচিত্র্য থাঁকিত 
না। কিন্তু যখন বৈচিত্র্য দেখা যায় তখন বলিতে হইবে বে, পূর্ব কর্ম ছাড়া আরও কিছু নৃতন 
কারণ ঘটে যাহাতে নুতন কর্ণ হয় ও এই বৈচিত্র্য হয়। বলিতে পার পারিপার্থিক ঘটনারূপ কারণ 
হইতে এই বৈচিত্র্য হইতে পারে, কিন্ত তাহার অর্থ কি? পারিপার্থিক ঘটনার জ্ঞান হইতে ভাল- 
মন্দ জ্ঞান হয়, পরে বিচারাদি করিয়া ভালর দিকে প্রবৃত্তি ও মন্দ হইতে নিবৃত্তির ইচ্ছা হয়। তাদৃশ 
ইচ্ছার নামই পুরুষকার। অতএব পুরুষকার এবং পূর্ববসংস্কারাধীন এই ছুইপ্রকার করাই আছে। 

কোনও এক বিষয়ে পুক্লুষকাঁর করিলে তাহার অনুভূতি হয় এবং সেই অনুভূতির সংস্কার হয়। 
সেই সংস্কারের দ্বার! এ পুরুষকারের বিরোধী সংস্কার ক্ষীণ হয় তাহাতে সেই বিষয়ক পরবর্তী পুরুন্- 
কার অধিকতর হ্বাধীনভাব ধারণ করে, অর্থাৎ তন্বারা সঙ্কলিত বিষয় অধিকতর সিদ্ধ হয়। এইরূপে 
ক্রমশঃ পুরুষকার বন্ধিত হইয়া আমাদের অভীষ্ট সাধন করে| যেমন, একজনের সম্বল্প দশ হাত 
লাফাইবে। প্রথম দিন সে পাঁচ হাত মাঝ লাঁফাইল, পরে লাফানর অভ্যাসরপ পুরুষকার করিতে 
করিতে সে সন্কল্লিত দশহাতই লাফাইতে পারিল, তখন বলিতে হইবে তাহার ূ্ববাপেক্ষা 
অধিকতর স্বাধীন বা! নিজের অধীন বা সন্কল্াহরূপ হইয়াছে। পরমার্থবিষয়ে পুরুষকারই প্রধান 
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পুরুষকার। চিত্বৃত্তিনিরোধ-রূপ যোগের দ্বার পরমার্থ সিদ্ধ হয়, অতএব ইচ্ছামাত্রই যখন চিত্ত 
সম্যক রোধ কর! যাঁয় তখনই পুরুষকার সমাপ্ত হয়। 
অতি প্রাচীন কাল হইতে পুরুষকারকে অপলাপ করার বাদ আছে। শ্রামণ্যফল সুত্রে আছে যে বুদ্ধের 

সমসাময়িক আজীবক গোসাল বলিতেন “নথি অত্তকারে, নথি পরকারে, নখি পুরিসকারে, নথি 
বলং, নখি বীরিয়ং, নখি পুরিসথামো, নথি পুরিস পয়ান্কমো। সবেৰ সত্তা, সবের পানা, সবের ভূতা, 
সবেব জীবা অবসা, অবলা, অবীরিয়া ; নিয়তি সংগতিভাব পরিণতা” অর্থাৎ আত্মকার পরকাঁর নাই, 
(নিজের দ্বার! বা পরের দ্বারা কিছু হয় না), পুরুষকার নাই, বলবী্ধ্য নাই, প্রাণীর ধৈরধ্যশক্তি 
ও পরাক্রম নাই। সর্বপ্রাণী, সর্বজীব অবশ, অবল, বীধ্যহীন এবং নিম্নতি ও সংগতি (হেতুর 
মিলন ) এই ভাবের দ্বারা পরিণত হইয়| চলিতেছে । জৈন পুস্তক হইতে জাঁন! যায় যে আজীবক- 
দের (ইহাদের মত এখন অল্পই জানা! যায়) সাধন এইরূপ ছিল বথা, ছয় মাঁস মাটিতে শুইয়! থাকিবে, 
পরে ছয়মাস কাঠের উপর শুইয়! থাঁকিবে, পরে ছয় মাস কঙ্করযুক্ত স্থানে শুইয়! থাকিবে, ময়ল| 
জল পান করিবে ইত্যাদি। গোসাল এক কুস্তকার স্ত্রীলোকের বাড়ীতে থাকিয়! এসব সাধন 
করিয়াছিলেন । এখন বিচাধ্য কেহ ছয় মাঁস শুইয়৷ থাকিলে তাহার উঠিবার প্রবৃত্তি হয় কি না, 
এবং সেই প্রবৃত্তিকে ধেধ্যবীর্য্ের দ্বারা দমন না! করিলে কেহ ছয়মাস ব! দীর্ঘকাল শুইয়া থাকিতে 
পারে কি না-_অতএব ইহাতেই প্রমাণ হয় যে আমাদের লক্ষিত এ পুরুষকার আছে। 

কোন কোন ঈশ্বরবাদীও নিজেদের উপপত্তিবাদের জন্য জীবের পুরুষকার স্বীকার করেন না। 
তন্মধ্যে ধাহাদের মতে জীব ও ঈশ্বর অভিন্ন তীহাদেরকে বলিতে হইবে যে ঈশ্বরের পুরুষকার যদি 
থাকে (নচেৎ ঈশ্বরকে আনৃষ্টের বশ হইতে হয় ) তাহা হইলে জীব ও ইশ্বর ধখন এক তখন জীবেরও 
পুরুষকার আছে এবং পুরুষকার ছাড়। আর অনৃষ্ট বলিয়া কিছু নাই। 

আর, ধাহার! জীবেশ্বরের ভেদবাদী এবং ঈশ্বরের গ্রসন্গতার ও কৃপার জন্ত প্রার্থনা করেন 
তাহাদেরও এ কর্ম পুরুষকার ছাড়া আর কি হইবে? ( কর্মপ্রকরণ ভ্রষ্টব্য )। 

(কর এজন 
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১৩। কর্ধাপ্রকরণ। 

ন কর্তৃত্বং ন কল্মাণি লোকন্ত স্থজতি প্রভুঃ | 
ন কর্মফলসংযোগং শ্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥ গীতা । 
নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিম্পত্তিঃ, কর্ণ! তৎসিদ্ধেঃ ৷ সাংখ্যনুত্রমূ। 
ফলং কর্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিন! । 
নমস্তৎ কর্মভ্যে। বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি ॥ শান্তিশতকম্। 

[ প্রত্যক্ষত দেখা যায় যে শরীরের উৎপত্তি, পোষণ, বর্ধন ও মৃত্যু বিশেষ বিশেষ শারীর কন্ম 
হইতে হয় । স্বাস্থ্য ও পীড়া ব৷ শারীর সুখ এবং শারীর ছুঃখও শরীরগত কর্মাবিশেষ হইতে হর । 
ইহা৷দৃষ্ট কর্মের ফল, এবং এ বিষয়ে অধিক বক্তব্য নাই । কিন্তু এক কর্ণ করিলে তাহার সংস্কারে 
অর্থাৎ তাহা শক্তিত্বরূপ হইয় ভবিষ্াতে যে ফল উৎপাদন করে তাহাই কর্ধতত্ের প্রধান প্রতি- 
পাগ্ বিষয়। বর্তমান কর্মের ফলে যে ভবিষ্যতে স্থখহঃখাদি হয় তাহা৷ প্রসিদ্ধ সত্য ও সকলেই 
জানে, তাঁহার নিরম সকলই কর্মতত্ব। শরীরের উৎপত্তি, স্থিতি ও সুখ দুঃখ ভোগ- পুর্বকর্থোর 
সংস্কার হইতে এই তিন প্রকার বিপাক ঘটার নিপ্ূম সকলই কর্মতত্বের নিয়ম |].  " 

১। লাক্ষণ। 

১। অন্তঃকরণ, জ্ঞানেন্দরিয়, কর্মেন্ডিয় ও প্রাণ, ইহাঁদের যে নিম্নত ক্রিয়া হইতেছে (জ্ঞান, 
ইচ্ছা, স্থিতি ব৷ দেহধারণাদিই এই করণক্রির! )» যাহ! হইতে তাহাদের অবস্থান্তরতা হয় তাহা 
কর্মা। এই ক্রিম! ছুই প্রকার (১) প্রাণী বে চেষ্টা স্বতন্ত্র চ্ছাপূর্ধ্বক করে, অথবা কোন করণবৃত্তির 
প্ররোচনায় করে। (২) যে ক্রিয়া অবিদিত ভাবে হয় অথবা! প্রাণী বাহা কোন প্রবল করণের 
সম্পূর্ণ অধীন হই্। করে। প্ররোচনায় কর! অর্থে তথাক় প্রবৃত্তিকে দমন করার কিছু চেষ্টা থাকে । 

২। প্রথমজাতীর ক্রিয়ার নাম পুরুষকার। দ্বিতীয়জাতীয় ক্রিয়ার নাম অনুষ্টফল কর্ম বা আরব্ধ 
কর্ম । যাহ! করিলেও করিতে পারি, না করিলেও না করিতে পারি, তাহ পুরুষকার ; আর যে চেষ্টা 
স্বরসবাহী বা যাহ। করিতেই হইবে তাহার নাম আরন্ধ বা অদৃষ্টফল কর্ম্ম। মানবের অনেক মানসিক 
চেষ্টা পুরুষকার এবং পশুদের অনেক চেষ্টা আরন্ধ কর্ম বা ভোগ। সহজ প্রবৃত্তিকে অতিক্রম করিয়া 
চেষ্টাই পুরুষকার। 

ইচ্ছাই প্রধান কর্ম্ম। “ভ্ঞানজন্তা তবেদিচ্ছা” অর্থাৎ ইচ্ছ! হইতে গেলে ইচ্ছার বিষয় এক জ্ঞেয 
তাবের জ্ঞান ( ন্মরণজ জ্ঞান অথব| নূতন জ্ঞান ) চাই, সেই মানস বিষয়-(কল্পনা) যুক্ত ইচ্ছার নাম 
সঙ্কল্ন। ইচ্ছার দ্বার$ও আবার জ্ঞান ও সঙ্কল্প উঠিতে পারে। অন্যদিকে ইচ্ছার দ্বারাও সমস্ত 
শরীরেন্দ্রিরের ক্রিয়া! হয়। তন্মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মনঃসংযোগের নাম অবধান। কর্থোন্রিয়ের 
ও প্রাণের সহিত মনঃসংযোগের নাম কৃতি। প্রাণের অপরিদৃষ্ট চেষ্টাও মনঃসংযোগে হয়, শ্রুতি 
বলেন “মনোকতেনায়াত্যন্মিগ্ঘবীরে।” 

মনে স্বতঃ যে চিন্তাপ্রবাহ ( জ্ঞানকল্পনাদি ) চলিতেছে তাহাও যখন যোগজ ইচ্ছার দ্বার রোধ 
করা যায় তখন বলিতে হইবে উন্বারাও ইচ্ছামূলক । কোনও ইচ্ছা পুনঃ পুনঃ করিতে করিতে তাহা 
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অস্বাধীন ইচ্ছা পরিণত হয়। কর্শেজিয়ের ও প্রাণের স্বতঃ চেষ্টা সকলও হঠযোগের স্বার! ইচ্ছাপূর্ববক 
রোধ করা যায়, অতএব উহীর! অস্বাধীন চেষ্টা হইলেও মূলতঃ ইচ্ছার অনধীন নহে। এইরূপে ইচ্ছাই 
প্রধান কর্ম্ম। সেই ইচ্ছ! পূর্বসংস্কারবিশেষে যখন ব! যতথানি আমাদের অনধীন হইয়! কাধ্য করিতে 
থাকে তখন তাহাই অনৃষ্ট ঝ| ভোগতৃত কর্ম । আর, সেই ইচ্ছা যখন বা যতখানি আমাদের অধীন 
হইয়! অর্থাৎ সংস্কারকে অতিক্রম করিয়! কাধ্য করে, তাহাই পুরুষকাররূপ কর্ম । 

ফলত ইচ্ছাই কর্মের উপাদান বা! কর্মন্বরূপ, যেমন, মাটি ঘটাদির উপাদান, সেইরূপ। ইচ্ছ! 
নিরত কর্মরূপে পরিবর্তিত হইলেও প্রাণীর স্তায় অনাদি কাল হইতে আছে। (শিক্কা নিরাস” গ্রক- 
রণে $ ১২ পুরুষকার দ্রষ্টব্য )। 

ভোগ শব্ধ ছুই অর্থে ব্যবহৃত হয় ; এক-_অস্বাধীন চেষ্টাসমৃহ, আর এক-_ন্ুখ ও ছঃখ ভোগ। 
পূর্বব সংস্কারের সম্যক অধীন চেষ্টাই ভোগরপ কর্ম । তাহার নামও কর্্ম কিন্ত পুরুষকারই মুখ্য করব 
বলিয়। গৃহীত হয়। ভোগরপ এই ক্রিয়াসকল ( হুৎপিগ প্রতৃতির ক্রিয়া ) জাতিনামক আরব্ধ কন্ধ- 
ফলের অন্তর্গত সৃতরাং তাহার! কর্ম্মফলের ভোগবিশেষের সহভাবী চেষ্টা । 

৩। গুণত্রয়ের চলত্বহেতু ভূত ও করণ সমস্তই নিয়ত পরিণত হুইয়! ধাইতেছে, ইহ্থাই পরিণামের 
মূল কারণ। করণ সকল গুণত্রয়ের বিশেষ বিশেষ সংযোগ মাত্র। পরিণাম অর্থে সেই সংযোগের 
পরিবর্তন। তন্মধ্যে অস্বাধীন স্বারসিক পরিণাঁমই ভোগ ব| অৃষ্টফল! চেষ্ট! বা পূর্ববাধীন আরব্ধ 
কর্ম । 

দেহধারণের বশে যে ইচ্ছাূর্র্বক অবশ্ঠকারধ্য চেষ্টা সকল করিতে হয়, তাহা এই ভোগভৃত আরব 
কর্মের উদাহরণ। হৃতৎপিগুাদির ক্রিযার স্থার স্বত, ইচ্ছার অনধীন, শারীর ক্রিণা সকল জাতিবূপ 
কর্্মফলের অন্তর্গত কর্ম । 

৪। পুরুষকারের দ্বার! সেই সাহজিক পরিণাম ক্রুত, নিয়মিত অথবা ভিন্ন পথে চালিত হয়। 
যেমন আলোক ও অন্ধকারের সন্ধিস্থল নির্বিশেষে মিলিত, সেইরূপ পুরুষকার এবং ম্বারসিক কর্ধেরও 
মধ্যের ব্যবধান অনির্ণেন্ন ; তবে উভয় পার্শ্ব বিভিন্ন বটে। 

৫ এ এ কর্ম পুনশ্চ হুইপ্রকার, দৃষ্টজন্মবেদনীয় 'ও অনৃষ্টজন্মবেদনীয়। এই বিভাগ ফলেন 
সময়াম্যায়ী। যাহা বর্তমান জন্মে কৃত এবং যাহার ফল বর্তমান জন্মে আরঢ হয়, তাহা! দৃষ্টজন্মবেদনীয়। 
যাহার ফল ভবিষ্যৎ জন্মে আরূঢ হইবে, তাহা অনৃষ্টজন্মবেদনীস্ব ; এতাদৃশ কর্ণ বর্তমান জন্মের 
অথবা! পূর্ববজন্মের হইতে পারে। 

৬। সুখ-ছুঃখ-রূপ ফলান্থমারে কর্ম চতুর্ধা বিভক্ত ; বথা--শুরু, কৃষ্ণ, শুরু-কষ্জ এবং 
অশুর্লারৃষ্ণ। সুখফল কর্ম শুরু, হঃখফল কর্ম কৃষ্ণ, মিশ্রফল কর্ণ শুরু-কৃষ্। এবং অশুরাক্ণ কর্ম 
সুখ-ঃখ-শৃন্ত শাস্তিফল। 

প্রারনধ, ক্রিদমাণ ও সঞ্চিত, এই তিন প্রকারেও কর্ম বিভক্ত হয়। যাহার ফল আরন্ধ হইয়াছে, 
তাহ! গ্রারধ ; যাহা বর্তমান জন্মে কৃত হইতেছে, তাহা! ক্রিযনমাগ এবং যাহার ফল বর্তমানে আরন্ধ 
হ়্ নাই, তাহ! সঞ্চিত। 

২। কর্মসংস্কার। 

৭। গ্রতোক কর্থের অনুভূতির ছাপ অস্তঃকরণের ধারিণী শক্তির ঘার! বিধৃত হইয়া! থাকে। 
কর্মে এই আহিত অবস্থার নাম সংস্কার। মনে কর একটা বৃক্ষ দেখিলে, পরে চক্ছ মুদিয়া সেই বৃক্ষ 
চিন্ত। করিতে লাগিলে। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, বৃক্ষ দেখিবার পর অন্তরে সেই বৃক্ষের অন বাহ 

৭ 
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ধৃত হইয়া! থাকে। হম্তাদির চেষ্টারও সেইরূপ আহিতভাব থাকে । সাধারণত কর্মের সংস্কারও 
কন্ধ নামে অভিহিত হয়। 

৮। অন্তরনিহিত এই সুগম ভাবই সংস্কার । সমন্ত অনুভূত বিষয়ই সংস্কাররূপে থাকে, তাহাতেই 
তাহাদের স্মরণ হয়। যদি বল, কোন কোন বিষয় ম্মরণ হয় না দেখ! যায়, ইহা এ নিয়মের অপবাদ 
মাত্র। চিত্তের ধৃতিশক্ির দ্বারা সমস্ত বিষয়ই ধৃত হয়, বিস্থৃতির কারণ থাকিলে কোন, কোন স্থলে 
সেই ধৃত বিষয়ের স্মরণ হয় না। বিশ্বৃতির কারণ যথ1--(১) অম্গভবের অভীব্রতা, (২) দীর্ঘ কাল, 
(৩) অবস্থাস্তর-পরিণাম, (৪) বোধের অনির্মলতা, (৫) উপলক্ষণাভাব। বিস্থৃতির কারণ না থাকিলে, 
অর্থাৎ তীব্র অন্গৃতব, স্বল্প কাল, সদৃশ চিত্তীবস্থা, * নির্মল বিশেষত সমাধি-নির্ম্ল, বোধ এবং উপলক্ষণ, 
এই সকলের এক বা বছু কারণ বিগ্কমান থাকিলে সমস্ত অন্তনিহিত বিষয়ের শ্মরণ হইতে পারে 
( পরে ভ্রষ্টব্য )। 

৯। জীব যেমন অনাদি তেমনি এই সংস্কারও অনাদি। সংস্কার দ্বিবিধ__ শুধু স্থৃতিফল বা 
স্বতিহেতু এবং জাতি, আয়ু ও ভোগফল বা ব্রিবিপাক। যে সংস্কারের দ্বারা জাতি, আমু 'ও 
ভোগের শ্থৃতি কোনও এক বিশেষ আকার প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যাহার দ্বারা আকারিত হইয়া 
বিশেষ প্রকার জাতি, আয়ু ও ভোগ হয় তাহ! ম্থৃতিহেতু। আর, যাহা অভিসংস্কৃত করণশক্তিম্বরূপ 
হইয়! বনু চেষ্টার কারণম্বরূপ হয় এবং করণবর্গের প্রকৃতির অল্লাধিক পরিবর্তন করে তাহাই 
ত্রিবিপাক। 

স্থতিমাত্র ফল এ সংস্কারের নাম বাসন! | তাহা জাতি, আয়ু ও ভোগ এই ত্রিবিধ কন্দ্ফলের 
অনুভব হইতে হয়। ত্রিবিপাক সংস্কারের নাম কর্মাশম | পুরুষকার ও ভোগভূত অস্বাধীন কর্ম, 
এই উভয়ই ব্রিবিপাঁক। ( যোগদর্শন ২1১৩ স্থত্র দ্রষ্টব্য )। 

৩। কর্মাশয়। 

১০। কর্শক্তি সমস্ত করণের স্বাভাবিক ধর্ম । পূর্ব কম হইতে যে সংস্কার হয় তন্বার! পরের 
কণ্ম কিছু পরিবর্তিত ভাবে হয়। এই সংস্কারযুক্ত কম্ধশক্তিই কর্মাশয়। তাহ! ত্রিবিধ-_জাতিভেতু, 
আহূর্থেতে ও তোগহেতু। যেমন এক মানবশরীর, উহার সমন্ত যন্ত্রের কর্ম হইতে শররীরধারণ হয়। 
কোন এক জন্মে পুরববান্ুরূপ অথবা নূতন কিছু কর্ম করিলে তন্বার! যে কর্মসংস্কার হয় তাহা হইতে 
পরে তদনুরূপ কন্ম হইতে থাকে। অতএব শুদ্ধ কর্মশক্তি কর্ীশয় নহে, উহা! স্বাভাবিক আছে। 
প্রত্যেক জন্মে আচরিত নূতন সংস্কারের দ্বারা অভিসংস্কৃত কর্শক্তিই কর্মীশয়। ইহার দৃষ্টান্ত 
যথা, জল কর্দ্শক্তি তাহা বাটি, ঘটি, কলস আদিতে রাখিলে যে তদাকার হয় সেইরূপ ঘটাকার, 
কলসাকার জলই কর্্মাশয়। আর, ঘটি, কলস আদি যাহার দ্বারা জল আকারিত হয় তাহা 
বাঁসনা। 

১১। 'অনারদ্দিকাল হইতে জন্মকাল পর্যান্ত গ্রচিত বাসনার মধ্যে, কতকগুলি বাসনার সহায়ে যে 
ব্রিবিপাক কর্ধসংস্কার সকল কোন একটা জন্মের কারণ হয় তাহা! সেই জন্মের কর্্মাশক্ব। কর্াশর 
একভবিক অর্থাৎ প্রধনিতঃ একজন্মে অর্থাৎ প্রধানত অব্যবহিত পূর্বব জন্মে, সঞ্চিত। কোন একটা 

* উতস্বপ্র বা 9000190210011501০ অবস্থায় লোকে যাহা কায করে পরের ধ্রূপ অবস্থায় 

অনেক সময়ে ঠিক সেই রকম কাঁষ করে। ইহা! সদৃশ চিত্ত অবস্থায় স্থৃতি উঠার উদাহরণ। হঠাৎ 
বহপূর্বের কোন ঘটনা! স্মরণ হওয়াও এইরূপ সদৃশ চিত্তাবস্থা হইতে হয় কারণ উপলক্ষণাদি না 
থাকিলে কেন হুঠাৎ স্থৃতি উিবে। | ৭ 
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জন্মের আচরিত কর্মের সংস্কারসমূহ পূর্বব-পূর্ব-জন্মীয় সংস্কারাপেক্ষ! স্ফুটতা-নিবন্ধন প্রধানতঃ প্রায়ই 
তৎপরবর্তী জন্মের বীজন্বরূপ হয়; এ বীজই কর্মাশয্ন। কর্দীশয় একতবিক, ইহা প্রধান নিঃম। 
বস্তুতঃ পূর্ববসঞ্চিত সংস্কারের কিছু কিছু কন্মীশয়ের অন্তভূত হয়। যেমন পূর্বব-পূর্ব্ব জন্মীয় সংস্কার 
কম্াশয় হয়, তেমনি যে জন্ম কম্মাশয়ের প্রধান জনক, সেই জন্মেরও কিছু কিছু সংস্কার কর্দীশয়ে 
প্রবেশ করে না ; তাহ! সঞ্চিত থাকিয়! যাঁয়। 

যাহার! শৈশবে মৃত হয় তাহাদের পূর্ণবয়সোচিত কর্মের সংস্কার কর্্মাশয়রূপে থাকিয়৷ যায়। তাহা 
স্কতরাং পরজন্মের বীজভূত কন্মাশয় হয়। ইহাতেও একভবিকত্ব নিয়মের অপবাদ হয়। 

১২। কর্দাশয় পুণ্য, অপুণ্য ও মিশ্র-জাতীয় বহুসংখ্যক সংস্কারের সমষ্টি। সেই বহুসংখ্যক 
কর্মের মধ্যে কতকগুলি প্রধান ও কতকগুলি অপ্রধান ঝ সহকারী । যে বলবান্ কর্মাশয় প্রথমে ও 
প্রকষ্টরপে ফলবান্ হয়, তাহা প্রধান। যে কর্মীশয় স্বীয় অনুরূপ এক প্রধান কণ্মাশয়ের সহকারিরূপে 
ফলবান্ হয়, তাহা অপ্রধান। পুনঃ পুনঃ কৃত কর্ম হইতে বা তীত্ররূপে অনুভূত ভাব হইতেই প্রধান 
কর্মাশয় হয়, অন্যথা অপ্রধান কর্মীশয় হয়। ধর্মীধন্ম বলিলে সাধারণত কর্ম্মাশর বুঝায়। 

১৩। কর্মাশয মৃত্যুর সময়ে প্রাদুভৃত হয় । মরণের ঠিক অব্যবহিত পূর্বের সেই জন্মে আচরিত 
কর্মের সংস্কার সকল চিত্তে যেন যুগপৎ উদিত হয়। তখন প্রধান ও অপ্রধান সংস্কার সকল যথা- 
যোগ্যভাবে সজ্জিত হইয়া উঠে; আর পূর্বব পুর্ব জন্মের কৌন কোন অনুরূপ সংস্কার আসিয়া যোগ 
দেয়, এবং তজ্জন্মের কোন কোন বিসদৃশ সংস্কার অভিভূত হইর! থাকে। বহু সংস্কার যেন ধুগপৎ 
এককালে উদিত হওয়াতে তাহা যেন পিশীভূত হইয়! যায়। সেই পিশ্ীভূত সংস্কার-সমষ্টি বা! বর্মাশর 
মরণের অব্যবহিত পূর্বে উদিত হইয়! মরণ সাধনপূরর্বক অনুরূপ শরীর উৎপাদন করে; ইহা একটা 
জম্ম। এইরূপে কর্মীশয় জন্মের কারণ হয়। 

১৪ | মর্ণকালে জ্ঞানবৃত্তি বহিধিষয় হইতে অপস্থত হওয়া! হেতু কেবলমাত্র অস্তবিষয়ালস্থিনী 
হইয়। থাকে। জ্ঞানশক্তি বিষয়ান্তর পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র আস্তর বিষয়াবলম্বিনী হইলে সেই 
বিষয়ের অতি ক্ফুটজ্ঞান হয়। সুতরাং মরণকালে অস্তুধিষর সকলের স্ফুট জ্ঞান হয়। অন্তধিবয়ের 
জ্ঞান মর্থে সংস্কারাহিত বিষয়ের অন্ুভব অর্থাৎ পূর্ববান্ুভূত বিষয়ের স্মরণ। অর্থাৎ জীবনকালে জ্ঞান- 
শক্তি দেহাভিমানের দ্বারা নিয়মিত থাকে, কিন্তু মরণের সময় দেহাভিমানের দ্বারা অসস্থীর্ণ হওয়াতে 
জ্ঞানশক্তি অতীব বিশদ হয়। সেই বিশদ জ্ঞানশক্তি তখন বাহাবিষয়ের সহিত সম্পর্কশূন্ত হওয়াতে 
তন্থারা অন্তধিষয় সকল ক্ফুটরূপে অনুভূত হয়। মরণকালে আজীবনের ঘটনা স্মরণ হইবার ইহাই 
কারণ। 

মরণকালে যাহা হয়, তদ্দিষয়ে যোগভাষ্কার বলিয়াছেন “তন্মাৎ জন্মপ্রায়ণাস্তরে কৃতপুণ্যা- 
পুণ্যকর্মীশয়প্রচয়ো৷ * * প্রীয়ণাভিব্যক্ত একগ্রঘট্রকেন মিলিত্ব। মরণং প্রসাধ্য সংমুর্ছিত একমেব 
জন্ম করোতি ৮ প্রাচীন এই আর্ধবাক্যের ঘটনা-প্রমাণ 10৩ 0917)০59 তাহার 00165531091) 
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(01972. 20) কর্ধতত্বে অজ্ঞ খৃষ্টান দর্শকগণের উক্তির দ্বারা উক্ত আর্ধ বাক্যের এরূপ সম্যক পোষণ 
পাঠকের ভ্রষ্টব্য। সকলের মনে রাখা উচিত, তীহারা যাহা করিতেছেন, তাহা মরণকালে বর্থাবথ 
উদিত হইবে, এবং যদি পাশব কর্মের বাহুল্য সেই কর্মাশয়ে থাকে, তবে পণুপ্রকৃতির আপুরণ হইয়া 
তিনি পন্নে পশু হইবেন । .বদি দেবপ্রকৃতির উপযোগী কর্মের বাহুল্য থাকে, তবে দৈব এবং সেইরূপ 
নারক জন্ম পাইবেন। অতএব গীতার “যং ষং বাপি” ইত্যাদি উপদেশ ম্মরণ করিয়৷ “সদা তত্ভীব- 
ভাবিতঃ” থাঁকিতে চেষ্টা কর! উচিত, ঘেন মৃত্যুকালে কোন পরমভাব প্রক্ষষ্টরূপে উদিত হয়। 
্রতিতেও আছে--“তদেৰ সক্তং সহ কর্ণৈতি লিঙ্গং মনো! যন্ত্র নিবক্তমন্ত” | 

৪81 বাননা। 

১৫। যেমন চেষ্টারূপ কর্ম করিলে তাহার সংস্কার হয়, সেইরূপ সুখদুঃখ অন্থৃতব করিলে, অথবা 
দেছ্ধারণ করিলে সেই দেহের গ্রর্কৃতির এবং দেহের আধুর প্রকৃতিরও সংস্কার হয়-_তাহারাই বাসনা। 

১৬। মুখহ্ঃখের স্মরণ হয়। যে সংস্কারবিশেষের দ্বারা আকারিত বোধ স্ুুখাকার বা! ছুঃখাকার 
হয় তাহ! তাহাদের বাসনা । শারীর ক্রিয়। সকলের দ্বারাও ( অর্থাৎ প্রত্যেক শারীর যন্ত্রের ক্রি 
সকলের ছ্বারাও ) যন্ত্র সফলের আরুতি-প্ররুতির যে অস্ফুট বোধ হয় তাহা হইতেও সংস্কার হয়। আয়, 
শদীরধায়ণের যে কাল তদ্যাগী বোধেরও সংস্কার হয়। এই ব্রিবিধ সংস্কারই বাসন|। 

১৭। বাসন! হইতে কেবল তদ্দারা আকারিত স্থৃতি উৎপরূ হয়। সেই স্বৃতিকে আশ্রর করিয়া 
কর্মানুষ্ঠান ও কর্্মফলাভিব্যক্তি হয়। যেমন, স্থখতোঁগ হইতে স্থ বাসন! । তাহা হইতে নৃতন কোন 
সুখ-ব্য উৎপন্ন হয় না, কিন্ত তাহা হইতে নৃতন বোধ যাহ! হয় তাহা পূর্বাহুভৃত স্থখের অনুরূপ হয়। 
সেই নুখস্থতি হইতে রাগ পূর্বক কর্ধানুষ্ঠান হয়। আর সেই সুখময় চিত্তপ্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া 
নৃতন নুখরূপ কর্মফলও অভিব্যক্ত হয়। অতএব বাসন! কেবল স্থতিফল, তাহা জাতি, আয়ু ও ভোগ 
এই ত্রিফল নছে। 

১৮। বাঁসন৷ ত্রিবিধ__ভোগবাসনা, জাতিবাসন! ও আযুর্বামনা। ভোগবাসন! ছিবিধ-_ন্ুখবাসনা 
ও ছুখবাসনা। দুখ ও ছুঃখশূন্য একপ্রকার বেদন! বা অনুভব আছে। তাহা ইষ্ট হইলে সুখের 
অন্তর্গত ও অনিষ্ট হইলে হুঃখের অন্তর্গত যেমন স্বাস্থ্য ও মোহ। সাধারণ সুস্থ অবস্থায় শ্ষুট সুখ- 
দুখে বোধ হয় না, কিন্তু তাহা ইষ্ট। মোহে সুখছঃখ বোধ না হইলেও তাহা! অনিষ্ট। 

১৯। জাতিবাসনা স্থুলত পঞ্চবিধ,--দৈব, নারক, মানব, তৈর্ধ্যক ও উদ্ভিদ । ী সকল দেহ্ধারণ 
হইলে সেই দেহের সমন্ড করণ-প্রকৃতিগত সর্বপ্রকার বিশেষের যে অনুতব হয়, তাহার সংস্কায়ই 
জাতিবাসন!। 

২০। আমুর্বাসনা আকল্প হইতে ক্ষণমাত্র শরীর ধারণের অন্ুভূতিজাত অসংখ্যপ্রকার। বাসন! 
সকল অনাদি, কারণ মন অনাদি | তাহার সেই কারণে অসংখ্য। সুতরাং সর্বপ্রকার জনগর 
( অতএব আয়ুর.এবং" ভোগেরও ) বাসন! সদাই সর্ধব্যক্তিতে বিস্কমান আছে। 

২১। বাসন! কর্মাশয়ের দ্বারা উদদ্ধ হুয়। নেই উধধ বাদনাকে আশ্রয় কির! তখন কারার 
ফলবান্ হয়। বাঁসনা যেন ছ'ণচের মত আর কর্মাশয় ্রবধাতুর মত। বাসনা যেন খাত, আর 
কর্মাশয় যেন তাহাতে প্রবহূমাণ জল। 

ধনে কর, কোন মানব কুকর্মাবশে পশু হইল। পণুশরীরের সমস্ত কার্য মাঁদবশরীয়ের খানা 
হইবার নহে। তবে প্রধান প্রধান পাঁশবিক কর্ম মানব করিতে পার়ে। তাদুশ কর্ণের সংস্কার 



সাংখীয় গ্রকরণমাল|। ৫৬৬ 

হইতে আত্মগত পণ্ুবাঁসন! উদদ্ধ হয়। সেই পাশব বাসনাকে আশ্রয় করিয়া পশুজন্ম হু়। নচেৎ 
মানব-শরীর-ধারণের সংস্থাঙ্ব হইতে কদীপি পণুশরীর হওয়া সম্ভব নহে। পশুবাসনা খাকাতেই তাহ 
সম্ভব হয়। € যোঃ দঃ 91৮ টীকা ভ্্টব্য )। 

৫1 কর্মাফল। 

২২। কোন বরের সংস্কার যদি অলক্ষ্য অবস্থা হইতে লক্ষ্যাবস্থা় আরন্ধ হয়, তজ্জন্ত শরীরের 
যে বৈশিষ্ট্য হয় এবং শরীরাদিতে যাহা ঘটে, তাহাকে সেই কর্শের ফল বল! যায়, তন্মধ্যে স্থৃতিফল 
বাসনার দ্বার! স্মরণবোধ তদমুরূপে আকারিত হয়, আর, ত্রিবিপাক কর্ধের সংস্কার আন অবস্থায় 
আসিলে সেই কর্মের যেরূপ প্রক্কৃতি, তদম্থগুণ জাতি ঝ! দেহ, আম্মু 'ও ভোগ উৎপাদন করে। স্ৃতি- 
হেতু ও ত্রিবিপাঁক, এই উততয়বিধ সংস্কারের মধ্যে যাহা! দৃষ্টজন্মেই আঁরন্ধ হয়, তাহ! দৃষ্টজন্মবেদনীয়, 
আর যাহা ভবিষ্য জন্মে আৰ হইবে, তাহা! অরৃষ্টজন্মবেদনীয়। চর্দ্মকে অত্যধিক ঘসিলে কড়া হয়, বা 
ঘর্ষণকর্খের দ্বার! চর্ম প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়। এতাদৃশ কর্মফল দৃ্টজন্মবেদনীয়ের উদাহরণ হইতে 
পারে। আর বর্তমান আরব্ধ কম্মফলের দ্বার! বাধ! প্রাপ্ত হওয়াতে যে কর্শের ফল ইহ্জদ্মে আর 
হইতে পারে না, তাহ! অুষ্টজন্মবেদনীয়। 

২৩। ইন্দ্রিয়শক্তি হইতে ইন্দ্রিয় হয়, বোধ হইতে বোধাস্তর হয় ও সর্ব করণগত প্রাণশক্তি 
হইতে দেহধারণ হয়। কর্দের দ্বার| সেই উত্ভুগমান ইন্দ্রিয়, বোধ ও শরীর বিভিন্ন আকার প্রকার 
প্রাপ্ত হয় মাত্র, মূলত স্থষ্ট হয় না। যেমন এক মেঘখণ্ড বায়ুর দ্বারা মূলত স্যই হয় লা, কিন্ত 
তাহার আকার বায়ুর দ্বারা নিয়ত পরিবর্তিত হয়, কর্মরূ্প বায়ুর দ্বারাও সেইবপ জনিব্যমাণ 
দেহেম্দ্রিয়াদির পরিবর্তন হয় মাত্র । 

২৪। কর্মের ফল বা সংস্কারের ব্যক্ততা-জনিত ঘটন! তিনপ্রকার-_জাতি, আয়ু ও তোগ। 
সংস্কার হইতে করণ সকলের যে যে বিশেষ বিশেষ প্রকার বিকাশ হয়, এবং তংসঙ্জে তমার 
আকুতির ও প্রকৃতির যে ভেদ হইয়৷ দেহলাত হয় সেই দেহই জ।তিফল ৷ সংস্কারের বলানুসারে 
ব| অন্ত ( বাহু) কারণে যত কাল জাতি ও ভোগ আনু থাকে, তাহার নাম আম্মু। আর' 

সংস্কারের প্রকৃতিবিশেষ অনুসারে যে সুখ বা ছুখ বা মোহন্প বোধ হয়, তাহার নাম 
ভোগ । 

২৫। পুরুষকার ও ভোগভূত এই উতভয়বিধ কর্ম হইতেই কর্্মাশয় হর। প্রাণধারণ-কর্ণ, 
সাধারণ অবশ চিন্তা, স্বপ্নাবস্থায় চিন্তা এবং হুক্ষ্শরীরের কাধ্য ভোঁগভূত কর্ধের উদাহরণ। এ সব 
কর্মেরও কর্্মাশয় হয় এবং তন্বারা ই সব কর্ম চলিতে থাকে অর্থাৎ স্বপ্াবস্থার কর্মাশয়ে পুনঃ 
্বপ্লাবস্থ! চলে, সুক্ষ শরীরের কর্মাশয়ে পুনঃ সুক্ষ শরীরে কর্ণ চলে ইত্যাদি। 

৬। জাতিবাশরীর। 

২৬। জাতি বা দেহ প্রধানত শরীরধারণরূপ ভোগভূত অপরিদৃষ্ট কর্ম হইতেই হয়। ধরি 
সেই কর্ম সেই জাতির সমগ্ডণক হয় তবে সেই জাতীয় দেহ হয়। আর পুরুষকার ব! পানিপান্থিক 
ঘটনায় যদি সেই কর্ম অন্তয়প হয় তবে তৎসংস্কারে অন্তরূপ দেহ হয়। 

২৭।| জাতির অসংখ্যেয়ত্বের এক হেতু এ্রই যে, জীবনিবাস লোক লফফল অলংখ্য এবং 
ভাহাগের ভৌতিক প্রর্কতিও ভিন তিশ্ন। সেই অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন লোক লকলে অসংধ্যগ্রকার 
প্রানী থাকাই সম্ভবপর । 

জাতি স্থলত? ছিিধ, ইহলৌকিক ও গারলৌকিক । উত্ভিজ্জ ইইতে মাল পর্যান্ত শ্রাণিগাদ 



৪৬৪ কর্মপ্রকরণ। 

ইহলৌকিক। ত্বর্গ ও নিরম্ন-বাঁসিগণ পারলৌকিক জাতি। পাঁথিব জাতি তিন প্রকার ; উত্ভিজ্জাতি, 
পণুজাতি ও মাঁনবজাতি। উদ্ভিজ্জাতিতে তামসিকতার ও মানবজাতিতে সাত্বিকতার সমধিক 
প্রাহূর্ভাব। পশুজাতি উত্তিদ্-সদৃশ অবনত যোনি হইতে মানবসদৃশ উন্নত যোনি পর্যন্ত 

| 
কোনও জাতীয় স্ত্রী বা পুরুষ শরীর হওয়! বিশেষ কর্মের ফল নহে। কারণ উহ! জাতিভেদ 

নহে। উহা পিতৃবীজের বৈশিষ্ট্যে বা পারিপাস্থিক সংঘটন হইতে জনিত হয়। 
২৮। অস্তঃকরণ ও ব্রিবিধ বাহৃকরণ-শক্তির বিকাশের ভেদানুসারে ভাতিভেদ হয়। তন্মধ্যে 

উদ্ভিজ্জাঁতিতে প্রীণশক্তির লমধিক প্রীবল্য। পশুজাতিতে কোন কোন বর্শেন্দ্রিয়ের ও নিয় 
জ্ঞানেন্ত্িয়ের সমধিক বিকাশ। মন্ুয্ুজাতিতে অন্তঃকরণ ও বাহাকরণ-শক্তি সকল প্রায় তুল্য-বিকশিত 
অর্থাৎ তুল্যবল। পারুলৌকিক জাতিতে অন্তঃকরণের ও জ্ঞানেক্দিয়ের সমধিক প্রাবল্য । 

২৯। কর্্ণাশয়ের দ্বারা করণ-শক্তি সকল যেরপ প্রকৃতির হইয়া বিকাশোশ্বুখ হয় জীব তখন 
সেইরূপ জাতিতে জন্মগ্রহণ করে। বিশেষ বিশেষ কর্ণ কন্মাশয় হইয়৷ বিশেষ বিশেষ করণশক্তিকে 
বিশেষ বিশেষ ভাবে বিকাশ করিবার হেতু । এইরূপে বন্ধ জাত্যন্তরগ্রহণের হেতু । 

অনাদিকাল হইতে আমাদের অন্তঃকরণের অসংখ্য পরিণাম হইয়াছে, তেমনি তাহার অসংখ্য 
অনাগত পরিণাম বাঁ অভিনব ধর্ম্মোদয়ের সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ প্রতোক অস্তঃকরণেই অসংখ্য 
প্রকার করণ-প্রকৃতি বাঁ বাসনা নিহিত আছে। সেই এক এক প্রকার করণপ্রকৃতির আপৃরণ বা 
অনুপ্রবেশ হইলে তদন্ুরূপ জাতির অভিব্যক্তি হয়। যেমন এক প্ররস্তরপিণ্ডে অসংখাপ্রকার মু্তি 
নিহিত আছে এবং উপযোগী নিমিত্তের ( অর্থাৎ বানুল্যাংশের কর্তনের ) দ্বারা তাহা হইতে 
যেকোন মুষ্তি অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ উপযোগী কর্মরূপ নিমিত্তবশে আমাদের আত্মগত 
যেকোন করণ-প্রক্ৃতি আপুরিত হইয়া জাতিরপে অতিব্যক্ত হয়। “জাত্যস্তরপরিণামঃ 
প্রকৃত্যাপুরাৎত “নিনিত্তমপ্রয়োজকং প্ররুতীনাম্ বরণভোত্ত ততঃ ক্ষেত্রিকবং”-৪র্থ 
পাদেকন এই ছুই যোগন্ুত্র সভাষ্য দ্রষ্টব্য। আমাদের মধ্যে অসংখ্যপ্রকারের করণ-প্রক্কৃতি 
সুঙ্ভাবে রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যেকোন প্রররুতি উপযুক্ত নিমিত্ত পাঁইলেই (প্রস্তস্থ 
ৃততির স্তায় ) অভিব্যক্ত হইতে পারে। প্রস্তরস্থ মুত্তির দৃষ্টান্ত অননুভূত প্রকৃতির (যেমন 
সমাধিনিদ্ধ প্রক্কৃতির বা এশ প্রকৃতির ) পক্ষে ঠিক খাটে, কিন্তু বাসনার পক্ষে ঠিক খাঁটে 
না। বাসনার সুন্দর দৃষ্টান্ত এক গ্রস্থ। মনে কর উহাতে সহস্র পৃষ্ঠ আছে? কিন্তু যখন উহা বন্ধ 
থাকে তখন সমন্ত একত্র পিশ্ীতৃত হইয়! নিরেট দ্রব্য থাকে । আর যখন উহ! কোনও স্থানে খোলা 
যা তখন বিচিত্র লেখাযুক্ত পৃষ্ঠদ্বর বিবৃত হয়; এ স্থলে খোলা-রূপ ক্রিয়া নিমিত্ত । অদংখ্য বাসনাও 
এরূপ পিশ্ীভূত (কিন্তু পৃথগ ভাবে )-আছে ও তাহার! কোনও একটা উপযোগী কর্মাশয়ের দ্বারা 
বিরৃত হয়। বিবৃত বাসনাতে কর্মাশয় আপুরিত হইয়া সেই বাসনা যে জাতিতে অস্ুভূত হইয়াছিল 
সেই জাতিকে নির্বপ্তিত করে। সমাধিসিদ্ধ প্রকৃতি অনন্ুভূতপূর্বব (যোঃ দঃ ৪৬ সুত্র), তাহা 
প্রস্তরের বাহুলাঁংশ কর্তনের ন্যায় রেশকর্তন করিয়৷ সাধিত করিতে হয়। গোমচুয্যাদি-প্রক্কৃতিতে 
যেরূপ অসংখ্য বিশেষ আছে উহাতে তাহা নাই। চিত্তের নির্মলতামাত্রই উহার বিশেষ। তজ্জন্ু 
উহার সাধনে উপাদান নাই কেবলই হান। অতএব উহা অনন্ুভূতপূর্র্ব হইলেও অন্ুতূয়মান ভাবের 
( ক্লেশের ) হানের দ্বারাই উহ সাধিত হইতে পারে। অন্তথ। পারে না। 

৩০। যদি কোন এক কন্মাশয়ের আধারম্বরূপ করণশক্তি সকল পূর্ববজাতির সহিত এক প্রক্কৃতির 
হয়, তবে জীব সেই জাতিতে পুনশ্চ জন্মগ্রহণ করে। পশুদের যে যে ইন্জিয়শক্ি প্রবল, মনুষ্য যদি 
সেই সেই ইন্ডরিয়শক্তির অধিক পরিমাণে পরিচালনা৷ করে, আর পশুদের যে যে ইন্দ্রিয় অবিকশিত, 
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মানব যদি সেই সেই ইন্দ্রিয়শক্তির অত্যল্ল পরিমাণে পরিচালন! করে, তাহা হইলে মামব পশুজাতিতে 
জন্মগ্রহণ করে। 

যেমন বদি কোন মানব জননেন্দিয়ের অত্যধিক কর্ম করে ও আকাজ্জ। করে, তবে মানবশরীরের 
অসাধ্যতা-নিবন্ধন তাহার মনোহ্ঃখ.হয়। পরে মৃত্যুকালে জননেন্দ্িয়-বিষয়ক প্রবল ভাব উদিত হইয়! 
কর্মীশরকে অনুরঞ্রিত করে। তাহাতে আত্মগত অনুরূপ পাঁশব বাসন! উদ্দ্ধ হয়। অর্থাৎ, যে 
পাশব জাতিতে জননেন্ত্রিক্নের অতিপ্রাবল্য, তা প্রকৃতির আপুরণ হইয়া তস্থুরূপ করণাভিব্যক্তি 
হওত মানবের পশুজন্ম হয় ( সুগ্মশরীরে ভোগের পর )। 

৩১। স্থলশরীর-ত্যাগের পর প্রায়শঃ জীব এক সঙ্গ উপভোগ-দেহ ধারণ করে। তাহার কারণ 
এই-_-_আমাদের চিত্ত শরীর-নিরপেক্ষ হইয়া জাগ্রৎ ও স্বপ্ন কালে অনেক চেষ্টা করে। &ঁ সন্কল্পন- 
রূপ চেষ্টা এবং শরীরচাঁলনের চেষ্ট৷ পুথকৃ। কারণ শরীর নিশ্চেষ্ট থাকিলেও চিত্চেষ্ট। চলিতে থাকে । 
মৃত্যুকালে এ সঙ্কল্ননরূপ চেষ্ট]! হইতেই মনঃ্রধান হুঙ্ষাদেহ হয়, কারণ সন্কল্পন অনঃপ্রধান ক্রিয়া। 
মৃত্যুকালীন শরীরনিরপেক্ষ মনের এঁ সঙ্কল্পনম্বভাব হইতে সঙ্থল্পপ্রধান হুঙ্ষশরীর হয়। যেমন 
স্বপ্নে স্বচ্ছ শারীরক্রিয়া ন৷ থাঁকিলেও পৃথক্ মানসক্ষিয়৷ হয়, উহাও তাদৃশ মানস কার্ধ্দ্বয়ের 
পৃথগ ভাব । 

এই উপভোগ-দেহ দৈব ও নারক-ভেদে দ্বিবিধ। কর্ধাশয়ে যদি সাত্বিক সংস্কারের প্রাবল্য 
থাকে, তবে জীব যে সুখময়, সক্ষম ভোগ-দেহ ধারণ করে, তাহ! দৈব; আর তমোগুণের 
প্রাবল্য থাকিলে যে কষ্টময় দেহ ধারণ করে, তাহ! নারক। স্ুক্ম দেহের ভোগক্ষয়ে জীব পুনরায় 
স্থলদেহে জন্মগ্রহণ করে। সেইকালে সেই স্থুলদেহের কম্মীশয় যাহা উপযোগী দেহেন্দরিয়রপে 
অভিব্যক্ত হয়, তাহাই স্থল জন্মের পূর্ব্বতন “বীজজীব/ | 

৩২। দেহ সকল ওপপাদিক ও সাধারণ-ভেদ্দে ছিবিধ। ওপপাদিক দেহ মাতাপিতার 
সংযোগ ব্যতীত অকন্মাৎ উৎপন্ন হয়। আর সাধারণ দেহ মাতা-পিতার সংযোগে বা একই জনকের 
দ্বারা উৎপন্ন হয়। পিতৃদেছের অংশে “বীজপ্রাণী' অধিষ্ঠান করিয়া! স্বসংস্কারান্থরূপ দেহনিম্্মীণ 
করে। সাধারণত; জঙ্গম প্রাণীর! পিতৃদেহ হইতে ক্ষুদ্র এক বাজ প্রাপ্ত হয় আর স্থাবর প্রাণীরা 
তাদৃশ ক্ষুদ্র বীজও পার এবং বৃহত্তর শরীরাংশও পাইয়! দেহ ধারণ করে। বীজ হইতে ও শাখা 
হইতে উত্তিদের প্রজনন এ বিষয়ের উদাহুরণ। উদ্ভিদের ন্যায় জঙগম প্রাণীদের কোন কোন 
জাতি পিতৃদেহের বৃহৎ অংশ লইয়৷ ব্বদেহ নির্মীণ করে, যেমন অন্স্থ মহীলতা, পুরুভূজ 
(17915 ) প্রভৃতি । 

৩৩। উদ্ভিজ্জাতি, পশুজাতি ও পাঁরলৌকিক জাতি ইহার৷ সব উপভ্ভোগ-শরীরী জাতি, মানবজাতি 
কর্ম-শরীরী জাতি। উপভোঁগ-শরীরী জাতি সকলে অন্তঃকরণ, জ্ঞানেক্দরিয়, কর্মেশ্তিয় ও প্রাণ, এই 
শ্রেণী-চতুষ্টয়ের কোন এক ব! ছুই শ্রেণী অতিবিকশিত অথব৷ প্রবল থাকে এবং অপর এক বা ছুই 
শ্রেণী অবিকশিত থাকে। অথব! উক্ত শ্রেণীস্থ পঞ্চ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কতকগুলি অতিবিকশিত 
থাকে, এবং অবশিষ্টগুলি অবিকশিত থাকে । 

ইহার এক অপবাদ আছে। পাঁরলৌকিক জাতির মধ্যে সমাধিসিদ্ধ উচ্চশ্রেনীর দেবগণ, ধাহাদের 
সমাধি-বল থাকাতে পুনরায় স্থুলশরীর-গ্রহণ সম্ভবপর হয় না, তাহার! অবশিষ্ট চিন্তপরিকম্ধ্ন শেষ 
করিয়া বিমুক্ত হন বলির! তাহাদিগকে শুদ্ধ উপভোগ-শরীরী না বলিয়া, ভোগ ও কর্ম (বা পুরুষকার ) 
উভয়-শরীরী বল! সঙ্গত। 

৩৪। প্ররূপ করণ-বিকাশের অসামঞন্তই জাতির উপভোগ-শরীরত্বের কারণ। যেহেতু কোন 
শ্রেণীর কতকখুলি ইন্দ্রিয় যদি অন্থান্তাপেক্ষ! অতি প্রবল হয়। তবে জীবের করণ-চেষ্টা সেই প্রবল 
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করের সম্পূর্ণ অধীনভাবে নিষ্পর হয়। নুতরাং দেই চেষ্টা ভোগভৃত-বরপর্মাত্র হইবে। অতএব 
তাদৃশ অসমঞ্জম-করণ-বিকাঁশধুক্ত শরীর, উপভোগ-শরীর হইবে। 

৩৫। দেবগণ অর্থাৎ ঘর্ধাসিগণ ও নারকগণ অন্তঃকরণপ্রধান। শানে আছে দেবগণেন 
ইচ্ছামাত্রেই তৎক্ষণাৎ কার্য সিদ্ধ হয়। শ্রুতিও আছে “ত্রান্কামংচরণং ব্রিগাকে ভ্রিদিবে দিবঃ।” 
অর্থাৎ, তাহার! বদি মনে করেন শত ক্রোশ দুরে যাইব, অমনি তাহাদের সুক্ষশরীর তথায় উপস্থিত 
হইবে (যেহেতু তাহাদের অন্তঃকরণ- সুতরাং ইচ্ছা-_অতি প্রবল ), কিন্তু মানবের সেরপ হয় না। 
তাহাদের ইচ্ছামাত্রেই গমন সিদ্ধ হয় ন!, কারণ তাহাদের গমনশক্তি ইচ্ছার মত তুগ্যবিকশিত বলিয়। 
ইচ্ছার তত অধীন নহে, দেবতাদের গমনশক্তি তীহাদের প্রবলবিকশিত ইচ্ছার বত অধীন। ম্থৃতরাং 
মানব মনোরথের পরও সে কাধ্য কর! উচিত কি অনুচিত, তাহা বিচার করিয়! প্রবৃত্ত ব! নিবৃত্ত 
হইতে পারে | কিন্তু দেবগণের মনোরথমাজেই কাধ্য সিন্ধ হয় বলিয়। তাহ! হইতে নিবৃত্ত 
হইবার ক্ষমত| থাকে না। তাই তাহাদের তাদৃশ চেষ্টা পূর্ববনিয়মান্ুদারে ভোগ হইবে, স্বাধীন কর্ণ 
হুইবে না। সেহেতু তীহারা উপভোগশরীরী। তিধ্যক জাতিদের কাহারও হয়ত গমনশক্তি 
অতিবিকশিত, কাহারও জননশক্তি অতিবিকশিত ( যেমন পুত্তিকাদির রাজ্জী), তজ্জন্য এ প্রবল 
করণের সম্পূর্ণ অধীন হইয়৷ তাহাদের কার্য ( অর্থাৎ ভোগভৃতকর্ম) হয়, আর তজ্জন্ত তাহাদের 
স্বাধীন কর্ম অত্যন্প বা তাহারা উপভোগশরীরী। দেবগণের ন্যায় নারকগণও পূর্বের (ছুঃখহেতু ) 
সংস্কারের সমাক্ অধীন। 

৩৬। সর্বশ্রেণীর ও শ্রেনীস্থ সকল করণের বিকাশের সাঃঞ্জন্ত হেতু মানবশরীর কর্ণশরীর | 
মানব-করণ সকলের বিকাশের সামঞজশ্ত দৈব ও তৈর্ধ্যক্ জাতীয় করণ-বিকাশের সহিত তুলনায় জানা 
বায়। 

৭। আম্ু। 

৩৭। ভোগসহ দেহরূপ কর্্ফলের অবস্থিতি কালের নাম আযু। ফলের কাল যদি আয়ু হইল, 
তবে উক্ত ফলছরের উল্লেখে আধুও উক্ত হইবে; অতএব তাহ স্বতন্ত্র ফলরূপে গণন! করিবার 
প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর এই যে, জাতি 'ও ভোগের অবস্থিতির সময়ের হেতুভূত উপযুক্ত শারীরিক 
উপাদান জন্মের সঙ্গেই উদ্ধৃত হইবার অবস্ কারণ থাকিবে। 

যেমন-- কর্ত্মবিশেষে মানব জাঁতি ও তদনুযারী সুখ-ছুঃখ-ভোগ প্রাপ্ত হওয়া গেল? কিন্তু সেই 
জাতি ও ভোগ শ্বল্লকাল ও দীর্ঘকাল থাকিবার হেতুভূত স্বল্লভীবী ব৷ চিরুভীবী শরীর যে সংস্কার- 
বিশেষ হইতে হয়, তাহাই আয়ু। 

কর্মের দ্বার! সংস্কার স্চিত হয়, আর সঞ্চিত সংস্কার হইতে কর্মফল হয়। তাহাতে জাতিফেতু 
কর্ণের ফল জাতি হইবে এবং ভোগ-হেতু কর্মের ফল ভোগ-মাত্র হুইবে। কিন্তু সেই জাতি ও 
ভোগ দীর্ঘকাল বা অল্পরাল থাঁকিবাঁর যাহা কারণ সেই বিশেষ সংস্কারই আমুরপ কর্মফলের হ্বেডু। 
ইহা! জয্মকালেই প্রহিভূ ত হয়। 

৩৮। নুল্দেছের আয়ু স্থলদেহের আয়ু অপেক্ষা অনেক বেশী হইতে পার়ে। নিদ্রাসংক্ষার়ের 
উদ্তবই তাহার পতন । শীঘ্র জন্মগ্রহণের ইচ্ছা্দি খাকিলে শীঘ্র জন্ম হইতে পারে। যেমন নিজ! 
আনয়নের চেষ্টা করিলে অসময়েও নিদ্রা আনয়ন করা যায়। 

৩৯। জন্মকালে আয়ুর প্রাদুর্ভাব লাধারণ উৎসর্গ বা নিয়ম। ফলত; দৃ্টজন্মার্জিত কর্ধেয হারা 
আমুরও পরিবর্তন হইতে পারে। সেইরূপ জাতির এবং ভোগেরও ভেদ হইতে পায়ে । 



সাংখীয় প্রকরণমালা। ৫৩৭ 

প্রাপায়ামাদি কর্ম করিলে দৃষ্টজন্মবেদনীয় আযুর্ধিবপ ফল হয়। সেইরূপ আযুঃক্ষয়কর 
কর্মের ফলও ইহজীবনে দেখা যায়। চিররুপ্ন ব্যক্তিরা ছুঃথে পড়িয়া অনেক আমর কর্ম করে, 
তাহ! ইহজীবনে ফলীভূত হইতে না পাঁরিলে পরজীবনে ফলীভূত হয়। স্বাস্থ্যবিষয়ে বুদ্ধিমোহ অনেক 
স্থলে চিররুণগ্নতার কারণ। 

৪* | অনেক প্রাণীর একই সময়ে একই রূপে বৃত্যু হয় দেখিয়া শঙ্কা হয় যে কিরূপে অত 
প্রাণীর একই প্রকার ঘটনার একই কালে আছুক্ষপ্ন ঘটিল। যেমন ভূমিকম্পে হঠাৎ বিশহাজার ব৷ 
জাহাজ ডুবিতে ছুই হাজার মরিল। পরন্থ প্রলয় কালে ( পৃথিবীর পৃষ্ঠ বহুবার বিধ্বন্ত হইয়া পুর্ব 
পূর্ব যুগে বহু প্রাণী একই কালে মৃত হইয়াছে ) সব প্রাণী মৃত হয়। 

ইহা বুঝিতে হুইলে নিয়লিখিত বিষয় সকল বুঝ! আবশ্তক। (কর্মের ফল প্রবল হইলে তাহা 
প্রাণীকে ঘটনার অর্থাৎ যাহ! বিপাঁকের সাধক তাহার, দিকে লইয়া যায়, কিন্তু বাহ্ ঘটন! প্রবল 
হইলে তাহা আমাদের অপ্রবল কর্ম্মকে উদ্ধদ্ধ করিয়া! বিপক করায়_ বৌদ্ধদের অপরাপরীয় কর্ন 
কতকটা এইরূপ )। আমর! সকলে ব্রহ্মাগবাসী সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মেরও অধীন । আমাদের কন্মও 
কৃতরাঁং কতক পরিমাণে ব্রহ্গাণ্ডের নিয়মে নিয়মিত। আমাদের মধ্যে সর্বপ্রকার গীড়াভোগকে ও 
সর্বপ্রকার মৃত্যুকে ঘটাইবার কারণ সর্বদা অপ্রবলভাঁবে বর্তমান আছে। বিশেষত শরীরাদিতে 
অন্মিতা, রাগ, দ্বেষ আদি রহিয়াছে, তাহাতে সর্ববিধ ছুঃখ ঘটার কারণ সর্ব! বর্তমান আছে। 
যেমন পুত্র নিজের কর্ণের ফলে নষ্টায়ু হইয়া মরে, কিন্ত তাহাতে রাগজনিত কর্ণস-স্কার উদদ্ধ হইয়া 
মাতাপিতাঁর ছুঃংখভোগ ঘটায় । এতাদৃশ স্থলে প্রবল বাহা ঘটনা অপ্রব্ল কর্মকে উদ্বৃদ্ধ করিয়া 
তাহার ফল ঘটায়। 

সেরপ ক্ষেত্রেও সুখ-ছুঃখ-ভোগ স্বকর্মের ফলেই হয় ; কেবল সেই কর্ম অপ্রবল বলিয়া তাহ 
্বত উদ্দ্ধ হয় না৷ প্রবল বাহ্ ঘটনার দ্বারাই উদ্দ্ধ হয়। 

মৃত্যুর হেতু বাঁহ ঘটনা (যেমন ভূকম্পাদি ) যদি প্রবল ন! হয় তবেই কর্দের নিয়ত বিপাঁকে 
মৃত্যু ঘটায়, আর বাহ্ ঘটন। প্রবল হইলে সেই উপলক্ষণের দ্বারা অন্তুরূপ কর্ম ব্যক্ত হুইয়৷ বিপক 
হয়। বাহ ঘটনা! আমাদের কর্মের দ্বারা হয় না। তাহা প্রবল হুইলে আমাদের মধ্যস্থ অপ্রবল 
কর্ণকেও উদ্ধদ্ধ করে। আর অত্যন্ত প্রবল কর্ম থাকিলে তাহা প্রাণীকেই বাহ্ ঘটনার (নিজের 
বিপাকের অনুকূল ) দিকে লইয়া যাঁয় ঝা স্বতঃই বিপক হইয়া আহুক্ষয়াদি ঘটায়। 

ব| জ্ঞানের দ্বারা সর্ধকর্ম ক্ষয় হয়। ব্রন্ধীণ্ডের অধীনতাও সেইরূপ তাহার ছারা 
অতিক্রম কর! যাঁয়। সমাধির দ্বারা চিত্তনিরোধ করিলে ব্রহ্ধাণ্ডেরই জ্ঞান থাকে ন| সুতরাং তখন 
তরহ্মাণ্ডের অধীনতাঁও থাকে না ; তথন “মায়াম্তোং তরস্তি তে”। 

অনেকে মনে করে কর্মের ফলভোগ হইয়া গেলেই কর্ম ক্ষয় হইয়া গেল, কিন্তু তাঁহার! বুঝে ন! 
যে কর্্মভোগকালে পুনরায় অনেক নূতন কর্ণ হয়, তাহাতে কর্্মাশয় ও বাসন! হইয়! পুনরায় কর্ণ- 
প্রবাহ চলিতে থাকে । কেবলমাত্র যোগ ও চিত্তেন্দ্িয়ের স্থৈর্যের দ্বারাই কর্ধক্ষয় হইতে পারে। 
“মুক্তিং তত্রৈব জন্মনি। প্রার্মোতি বোগী যোগা গ্রিদগ্ধকর্মচয়োৎচিরাৎ ॥” 

৮। ভোগফল। 

৪১। সুখ ও ছুঃখ বোধ, কর্মসংস্কারের ভোগফল। যাহা অভিমত বিষয়ের অনুকূল, সেইরূপ 
ঘটনায় স্থখবোধ হয়। যাহা তাদৃশ বিষয়ের প্রতিকূল, তাহ! হইতে দুঃখবৌধ হয়। 

হ্বখই জীবের ইষ্ট, অতএব ইষ্টগ্রান্তি ও অনিষ্টের অপ্রান্তি সুখের হেতু । সেইরূপ ইন্টের 
অপ্রাপ্তি এবং অনিষ্টের প্রাপ্তি দুঃখের হেতু। প্রাপ্তি অর্থে সংযোগ। ইঞ্টের ও অনিষ্টের প্রাহি 

৬ 
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ছুই প্রকার; (১) সাঁংসিদ্ধিক, (২) আভিব্যক্তিক। যাহা জন্মকাল হইতে আবিষ্ভূত থাকে, 
তাহা সাংসিদ্ধিক ; আর যাহা! পরে অতিব্যক্ত হয়, তাহা! আভিব্যক্তিক। 

৪২। উক্ত দ্বিবিধ ইষ্ট ও অনিষ্ট-প্রান্তি পুনশ্চ দ্বিবিধ, স্বতঃ ও পরতঃ। যাহা! নিজের বুদ্ধি, 
বিবেচনা, উদ্ধম প্রভৃতির বৈশারগ্ধ এবং অবৈশারগ্ত হইতে হয়, তাহ! স্বতঃ। যাহা নিজের 
প্রক্কতিগত ইঈশ্বরতা (যে গুণের দ্বারা ইষ্ট বিষয়ের প্রাপ্তি ঘটে) নির্মৎসরতা, অহিংস্রতা 
প্রভৃতির দ্বারা, অথবা. অনীশ্বরত|, মংসরত|, হিংস্রত। প্রভৃতির দ্বারা, অপর ব্যক্তির মৈত্রী, 
উপচিকীর্ষা প্রভৃতি, বা দ্বেষ অপচিকীর্ধা প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া সঙ্ঘটিত হয়, তাহা পরতঃ | কোন 
কোঁন লোককে সকলেই ভালবাসে আর কাহাকে কেহই দেখিতে পারে না। এইরূপ প্রিয় ও 
অপ্রিয় হওয়া পূর্ববজন্মের মেত্র্যাদি কর্মের ফল। 

৪৩। হষ্টপ্রান্তির প্রধান হেতু উপযুক্ত শক্তি; অতএব শক্তির বৃদ্ধিতে ই্টপ্রাপ্তিরও বৃদ্ধি, 
সুতরাং সুখেরও বৃদ্ধি হয়। শক্তি অর্থে সমন্ড করণশক্তি । যথা-_অন্তঃকরণশক্তি, জ্ঞানেপ্রিয়শক্তি, 
কর্মেন্দ্রিয়শক্তি ও প্রাণশক্তি । শক্তির বুদ্ধি অর্থে গ্রকৃতি ও পরিমাণ উভয়ত উতকর্ষ। যেমন 
গৃধের দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ হইলেও মন্গুষ্যের মত উৎকৃষ্ট নহে। 

৪৪ কর্কে করণ-চেষ্ট৷ বলা হইয়াছে । করণ-চেষ্টা! হইলে তাহার সংস্কার হয়। চেষ্টা পুনঃ 
পুনঃ হইলে সেই সঞ্চিত সংস্কার শক্িম্বরূপ হইয়া, তাদুশ চেষ্টাকে কুশলতার সহিত নিষ্পন্ন করে। 
যেমন পুনঃ পুনঃ বর্ণমালা লিখন-চেষ্টার সংস্কার সঞ্চিত হন লিখনশক্তি জন্মে। অর্থাৎ তাহাঁতে হন্ত- 
শক্তি লিখনরূপ অধিকগুণবিশিষ্ট হইয়৷ পরিণত হয়। কর্দজনিত এই করণশক্তির পরিণাম সাত্তিক, 
রাঁজসিক ও তামসিক-ভেদে তিন্প্রকার। সাত্বিক-পরিণাঁমকারী চেষ্টার নাম সাত্বিক কন্ম, রাজসিক 
ও তামসিক কর্মও ততন্রপ পরিণামজনক। 

৪৫।| বাহ্করণ সকলের নিয়ন্ত ত্বহেতু অস্তঃকরণ বাহকরণ অপেক্ষ। শ্রেম। বাহাকরণের মধ্যে 
জ্ঞানেন্দ্রিয় বর্দেক্দরিয় অপেক্ষা ও বর্দেন্দিষ প্রাণ অপেক্ষা শ্রেয়। 

যে জাতিতে যত শ্রেষ্ঠ করণ সকলের 'অধিক 'বিকাশ, সেই জাতি তত উৎকৃষ্ট । উৎকৃষ্ট 
ক উৎকৃষ্ট শক্তির সংযোগ হয়, সুতরাং তাহাই জীবের সমধিক উৎকষ্ট-স্ুখকর ও 
অভীষ্ট । 

৪৬। প্রত্যেক জাতিতে করণশক্তি-বিকাঁশের একটী সীম! আছে। ক্কতরাং সেই সকল শক্তি 
সুখসাধনে প্রযুক্ত হইয়৷ নিদ্দি্উট পরিমাণে সুখোৎপাদন করিতে পারে। অতএব যদি সেই 
নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত স্ুথ ইষ্ট হয়, তবে সেইজাতীর় কর্ণশক্তির অত্যধিক চেষ্টাতেও (বা 
কর্মের দ্বারা ) ইষ্টপ্রাপ্তির সাক্ষাৎ সম্ভাবন| নাই । গুণ সকলের অভিভাব্যাভিভাবকত্ব-স্বভাব হেতু 
কোন এক গুণীয় কর্মের অত্যধিক আচরণ হইলে সেই গুণের অভিভব হইয়! সাক্ষাৎ ফল প্রদান 
করে না, এই জন্য কোনি বিষয়ের অধিক ও অযুক্ত আকাঙজ্ষ। ব! লৌলা করিলে তাহার প্রাপ্তি ঘটে না, 
আকাজ্ষা করা কেবল ইষ্টপ্রাণ্ডি-কল্পন! করা মাত্র । কল্পনায় ইঠ্টপ্রাপ্তি বা সাত্বিকতার বা! ঈশ্বরতার 
অতিভোগ হইলে বাঁশুবিক ইঠ্প্রান্তির সয় উপযোগী সাত্বিকতার 'অভিভব হইয়া প্রাপ্তি ঘটে না। 
প্রচলিত প্রবাদ আছ্ছে, অভীষ্ট বিষয়ের জন্য অতিরিক্ত কল্পনা করিতে নাই। সাত্বিকতার লক্ষণ 
“ইট্রানিষ্টবিয়োগানাং কৃতানামবিকখনা” (মহাভারত )। অর্থাৎ ইষ্টবিষষ়ের বা অনিষ্টবিষয়ের বা 
বিষুক্ত ও পূর্ববকৃত বিষয়ের অবিকল্পন! অর্থাৎ এই সকল বিষয়ের অতিনিস্তারাহিত্য । এইরূপ অতি- 
চিন্তা রাজসিক, ও তাহা! ইষ্টপ্রান্তির ব্যাঘাতকারী । 

আমাদের জীবন প্রধানতঃ আকাজ্ষা-ব্থল। সেই আকাঙ্ষাকে দমন করিলে সেই সংযম 
দ্বারা শক্তি সঞ্চিত হইয়া আকাঙ্ষাসিত্ধি করায়। যেমন লাফাইতে হইলে পিছন দিকে মরিয়া 
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বেগ সঞ্চয় করিতে হয়, এ নির়মও তন্রপ। তজ্জন্য আমাদের প্রবৃত্তি-বহুল জীবনে সংযম (দানাদিও 
একপ্রকার সংযম ) কামনাসিদ্ধিকর বা স্থখকর | 

৪৭। প্রকাশের ও সত্তীর অনুগত কর্ম সা্বিক কর্ম। অতএব যে যুক্তকল্পনাব্তী ইচ্ছার 
প্রাপ্তি ঘটে ব! যাহা ফলীভূত হয়, তাহ! সাত্তিক ; সেইরূপ যে বিবেচনা যথার্থ হয়, তাহাও সাত্তিক। 
প্রকাশের অনুগত অর্থে বথার্থ-জ্ঞানপূর্বক ; সত্তার অনুগত অর্থে ইষ্টপ্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত। 
সমস্ত চেষ্টা-সন্বন্ধে এই নিয়ম। থে ইচ্ছ। কল্পনা-বহুল এবং স্বল্পপ্রীপ্তিকরী, তাহা রাজসিক। যে 
ইচ্ছ! অুক্ত- কল্পনাবতী, সুতরাং সফল হয় না, তাহা তামসিক। বিবেচনাদি-সন্বন্ধেও সেইরূপ | 

ক,খওগ তিনজন বণিক। ক বিবেচনা করিয়া যে দ্রব্য ক্রয় করিল, তাহা হইতে পরে 
প্রভৃত লাভ হইল। ক-এর সেই বিবেচন! সাত্তিক, অর্থাৎ সেই সময় পূর্ববকর্থের ফলম্ববপ সাত্বিকতা 
তাহার চিত্তে উদিত ছিল এবং বিবেচনায় অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। সত্বগুণ প্রকাশশীল বলিয়। তাঁহার 
বিবেচনা যথার্থ হইল। 

থ ধেব্রব্য ক্রয় করিল, তাহাতে সে যেরূপ বিবেচন! করিয়াছিল, সেরূপ লাভ না হইয়া 
স্বল্পপরিমাণে লাভ হইল। অতএব থ-এর বিবেচনা সেই সময়ে পূর্বকর্মাজ রাজসিকতার দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট 
ছিল, বলিতে হইবে। তাহার কল্পনা যত বহুল ছিল ফল তত বহু হইল না। 

গ যে দ্রব্য বিবেচনা করিয়! ক্রয় করিল এবং তাহাতে যেরূপ লাভ করিবে বিবেচনা করিয়াছিল, 
ফলে ঠিক্ তাহার বিপরীত হইল। অতএব তাহার সেই সময়কার বিব্চেনা তামসিক ছিল, বলিতে 
হইবে। তমোগুণের উদ্রেকে তাহার বিবেচন! নিক্ষল বাঁ বিপরীত হইল। 

৪৮। ইচ্ছাপূর্ববক জীব কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ইচ্ছা ছুই প্রকারের হর; (১ম বিবেচন! বা বিচার 
পূর্বক, (২য়) স্বারসিক নিশ্চয় পূর্ববক। বিদিতমূলক নিশ্চনের নাম বিবেচনাপূর্বক বা বিচার- 
পূর্বক ;$ আর বে নিশ্চর মনে স্বতঃ হয়, যাহার কোন নির্ণীত হেতু বিদিত হওয়া যায় না, তাহ। 
স্বারসিক নিশ্চয় ূ 

৪৯। পূর্বের বিব্চনার ব্রিগুণত্ব বেরপ প্রদশিত হইয়াছে, স্বারসিক নিশ্চযেরও সেইরূপ রি গুণত্ 
আছে। যে স্বারসিক নিশ্চয় ফলে যথার্থ হর, তাহ! সাত্বিক ; যাহা কতক পরিমাণে যথার্থ হয়, 
তাহা রাঁজসিক? যাঁহা বিপরীত হয়, তাহা তাঁমসিক। 

দুরস্থ আত্মীয়ের মৃত্যু ঘটিলে যে অনেকের দৌর্ঘবনস্ত অথবা সেই ঘটনার জ্ঞান হয়, তাহা দ্বারসিক 
নিশ্চয়ের উদীহরণ। অনেক ব্যক্তি যে আকন্মিক নিশ্চয় হইতে নৌকারোহণাদি কার্য 
হইতে নিবৃত্ত হইয়৷ বিপদাঁদি হইতে উত্তীর্ণ হয় দেখা যায়, তাহ! স্বারসিক নিশ্চরের সাত্তবিকতার 
উদাহরণ। নির্ব্বিপদ্ মনে করিনা যে অনেকে বিপদ্গ্রস্ত হয়, তাহা স্বারসিক নিশ্চয়ের তামসিকতার 
উদ্দাহরণ। 

৫০। স্ুথখ ও ছুঃখ জিবিধ ; (১) সদ্যবসায়জাত, (২) অনুব্যবসায়জাত, (৩) রুদ্ধব্যবসায়- 

জাত। যেস্ুখ বা দুখ প্রত্যক্ষ ও শারীরান্ভব-সহগত, তাহা সদ্যবসাঁয়জাত। যাহা অতীতা- 
নাগত বিষয়ের চিন্তা-সহগত ( শঙ্ক;আশাদিজনিত ), তাহা আন্মব্যবসায়িক। আর যাহ! নিদ্রা্দি 
রুদ্ধাবস্থার অন্থ্গত এবং অস্ফুট ভাবে অনুভূত হয়, তাহ! রন্ধব্যবলায়িক ; যেমন সাত্বিক নিদ্রাজাত 
সুখ। সাত্বিক সংস্কারজাত স্বচ্ছন্দতাদিও রুন্বব্যবসারিক সুখ। প্রত্যুত সমস্ত বোধই হয় স্বখকর, 
নয় ছুঃখকর, নয় মোহকর ( মোহও ছুঃথের অন্তর্গত )। 

৫১1 স্ধযবসাঁয়িক সুথ যাহ! শারীর ও এন্দ্িয়িক বৌধসহগত, তাহ! এ &ঁ করণের সান্বিক 
ক্রি হইতে হয়। জত্বগুণ প্রকাশাধিক, অতএব বে শারীরাদি ক্রিয়ার ফল খুব ক্ফুটবোধ অথঠ 
যাহ! অরক্রিয়াসাধ্য ও অল্পজড়তাঁসম্পন্ন, তাহাই সাত্বিক শারীরাদি কর্ম হইবে। হুথকর ঘটনা 
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পর্যালোচনা করিয়া! দেখিলে দেখা! যাঁয় যে, উক্তলক্ষণযুক্ত কর্ম হইতেই আমাদের সমস্ত সুখ হয়। 
সকলেই জানেন যে সহজ ক্রিয়া অর্থাৎ যে ক্রিয়া করিতে আমাদের অধিক শক্তিচালন! করিতে না 
হয়, তাহ। হইতেই সুখ হয়। যে ব্যাপারে ক্রিয়া অধিক, অর্থাৎ যাহাতে জড়তার অত্যধিক 
অভিভব করিতে হয়, তাঁদৃশ রাঁজস বা! জাড্য ও প্রকাশের অন্পতী-যুক্ত করণ-কাধ্যের বোধ হইতে 
হুঃখ হয়। আর যে ক্রিয়াতে জাড্যের আধিক্য, প্রকাশ ও ক্রিয়ার অল্পতা, তাদৃশ তামদ 
কর্ণ-কাধ্যের বৌধ হইতে মোহ হয়। 

ব্যায়াম করিলে যতক্ষণ সহজতঃ করা যাঁয় ততক্ষণ স্থখবোঁধ হয়, পরে ক্রিয়ার আধিক্যে কষ্টবোধ 
হইতে থাকে, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে তবে সুখ হয়। আর অত্যধিক ক্রিয়া করিলে যে জড়তার 
আবির্ভাব হয়, তাহ মোহ। 

৫২। যেমন জাগ্রত, শ্বপ্ন ও নিদ্রা পর্যায়ক্রমে আঁবন্তিত হয়, সেইরূপ সতত, রজঃ ও তমোগুণের 
অপর বৃত্তি সকলও প্রতিনিয়ত পর্য্যায়ক্রমে আসে যাঁর। অর্থাৎ প্রতিনিয়ত সাত্বিকতা, তৎপরে 
রীজ্রসিকতা৷ ও তৎপরে তামসিকতা, তৎপরে পুনশ্চ রাঁজসিকতা ও সাত্বিকতা ইত্যাদিক্রমে আবর্তন 
হইতেছে । তজ্জন্ত কোন সময়ে চিত্তের প্রসাদাদি, কোন সময়ে বা বিক্ষেপারদি আসে। কথায়ও 
বলে--চক্রবৎ পরিবর্তপ্তে হুঃখাঁনি চ সুখানি চ।* সাত্বিক কর্মের বহুল আচরণে সাত্বিকতার ভোগ- 
কাল বাড়াইয়। অধিকতর সুখলাভ হইতে পারে। বাজস ও তামস কর্মেরও তত্রপ নিয়ম। শুদ্ধ 
সঘ্যবসাঁিক নহে, আম্ুব্যবসায়িক ও রুদ্ধব্যবসায়িক স্খ-দুঃখেও উপরি-উক্ত নিয়ম প্ররোঁজ্য। 
সাত্বিকতাদির বুদ্ধি নিয়মিত চেষ্টার ঘারা করিতে হয়, একেবারে উহা সাধ্য নহে। 

৫৩। দুষ্টজন্মবেদনীয় ক্রিয়মাণ কর্ণ হইতে সর্বদাই শরীরেন্দিয়ের ক্রিয়াজনিত স্ুখ-ছুঃখ হয়। 
কর্ম হইতেও তাদৃশ সুখ-ছুঃখ হয়; তবে পূর্ববসংস্কার হইতে প্রায়শঃ গৌণ উপায়ে 

সুখ-ছুঃখ হয়। অর্থাৎ পূর্ব সংস্কার হইতে এব্্য ( যে শক্তির দ্বারা ইচ্ছার প্রাপ্তি ঘটে তাহা! প্রশথর্্য ) 
বা অনৈশ্ব্ধ্য প্রারন্ধ (বা! উদিত) হইরা তনুলক ক্রিয়মাণ কর্ম হইতে সুখছুঃখ সঙ্ঘটিত করায়। 

৫৪। কোন ঘটন! হইতে যদি কাহারও সুখ ও ছুঃখ বেদনা হয় তবেই তাহাতে কর্মফল ভোগ 
হুইল বলা! যায়। কোন বাহ ঘটনার যদি সুখ-ছুঃখ বেদনা ন! ঘটে তবে তাহাতে কর্মফল ভোগ 
হয় না। মনে কর তোমাকে কেহ গালি দিল, তাহাতে তুমি যদি নির্বিকার থাঁক তবে তোমার 
কর্মফল ভোগ হইল না। গালিদাতার কুকর্ম মাত্র আচরিত হইল। লোকে ঈশ্বরকেও সময়ে 
সময়ে গালি দেয় তাহা ঈশ্বরের কুকর্ম্ের ফল নহে কিন্তু সেই লোকেরই কুকর্ম মাত্র। হুথ-ছঃখের 
উপরে উঠিতে পারিলে এইরপে কর্মক্ষম বা! কন্মফলের ভোগাভাব হয়। জাতি এবং আয়ুব ফলও 
ধ্ররূপে অতিক্রম কর! যাঁয়। সমাধির দ্বারা শরীরেন্ত্রিয় সম্যক্ নিশ্চল করিতে পারিলে আর জন্ম হয় 
ন!। কারণ সম্যক্ নিশ্চলপ্রাণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিতে পারে নাঁ। এইরূপে জন্ম এবং আয়ুফলও 
অতিক্রম করা যাঁয়। | 

৯। ধর্্মাধর্দ-কল্। 

৫৫। কৃষ্ণ শুরু, শুরু-কৃষ্ণ এবং অশ্তরারুষ্ণ, ছুখ-সুখ-ফলানুসারে কর্ম এই চতুর্ধা বিভক্ত 
কর! হইয়াছে। করুণ কর্মের নাম পাপ বা অধন্রকণ্্ন এবং শুক্লাদি ত্রিবিধ কন্ম সাধারণতঃ ধর্ম বা 
পুগ্যকম্্ম বলিয়া আখ্যাত হয়। 

যাহার ফল অধিক দুঃখ, তাহ! কৃষ্ণ কর্ম । যাহার ফল স্ুখ-দুঃখ-মিিত, তাহার নাম শুরু- 
কষ; যেমন হিংসাসাধ্য যজ্ঞাদি। আর যাহার ফল অধিক পরিমাণে সুখ, তাহা শুরু কর্ম। 
যাহার ফল সুখহুঃখশুন্ত শাস্তি, যাহা গুণাধিকারবিবোধী, তাহাই অশুরাকষ কর্ম | 
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৫৬| “যাহার দ্বারা অসার ও নিশ্রেয়স-সিদ্ধি হয়, তাহ] ধর্ম,” ধর্মের এই লক্ষণ গ্রাহ। 
তন্মধ্যে যাদৃশ কর্মের দ্বার৷ অভ্যুদয় ঝা ইহপরলোকের সখলাভ হয়, তাহা অপর-ধর্্ম (শুরু ও শুর্ু- 
কষ্চ)। এবং যাহার দ্বারা নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি হয়, তাহ পরম-ধর্্ম (অশুরাকৃ )__“য়ন্ত পরমে। ধর্ো] 
যদ যোগেনাত্মদর্শনম্” | 

৫৭। পঞ্চপর্ববা অবিদ্কা ( অবিদ্া, অন্মিতা [ করণে আত্মতাখ্যাতি ], রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ ) 
সমস্ত হুঃখের মূল কারণ ( যোঁগদর্শন দ্রষ্টব্য ), অতএব অবিদ্ভার বিরোধিকর্শ্ ছুঃখনাশক বা! ধর্ম কর্ম 
হইবে। আর অবিষ্ভার পোষক কর্ম অধর্্মকর্ন্দ হইবে। 

সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ের প্রশংসনীয় ধর্কম্ম সকল বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে দেখা! যায় যে, তাহার! 
সকলই এই মূল লক্ষণের অন্তর্গত । সর্ববধন্মেইি এই কয়প্রকার কর্মকে প্রধানতঃ ধর্মকর্ম বলা হয়; 
যথা, (১) ঈশ্বর বা মহাম্মার উপাসনা, (২) পরছুঃখমৌচন, (৩) আত্মসংযম, (৪) ক্রোধাদির 
ত্যাগ। 

উপাসনার ফল চিত্ত্থ্রধ্য ও সন্ধন্ম্োৎপাদন। চিত্স্থৈরয চাঞ্চল্য বা রাজসিকত| নাশক- 
বিষয়গ্রহণবিরোধী _আত্মপ্রকাশকারক অনাত্মাভিমানের সুতরাং অবিচার বিরোধী। সন্ধন্মোৎ- 
পাঁদন-ঈশ্বর বা মহাত্মাকে সদগুণের আধার-স্বরূপে অগ্রক্ষণ চিন্তা করাতে চিন্তাকারীতেও সদ্গুণ 
বা অবিষ্যাবিরোধী গুণ বর্তায়। অতএব উপাঁসন! ধন্মোৎপাঁদক কর্ম হইল। পরছ্ঃখমোচন- 
অবিগ্ভাজনিত আত্মনুখান্ধতা-ত্যাগ-(১) দান বা ধনগত মমতাত্যাগ, স্থুতরাং অবিগ্ভাবিরোধী ও 
(২) সেবা বা শ্রমদান, সুতরাং অবিষ্ভাবিরোধী । দানে ও সেবায় কিরূপে সুখ হয়, তাহা 8 ৪৫ 
রষ্টব্য। আত্মসংযম-বিষয়ব্যবহারবিরোধী সুতরাং অবিগ্যাবিরোধী। ক্রোধাদিরা অবিচ্ঠাঙ্ 
স্থতরাং তছিরোধী ক্ষমা-অহিংসাদি ধর্মকর্ম হইল। 

এইরূপে সমস্ত ধর্মকর্থেই “অবিষ্ঠার বিরোধিত্' লক্ষণ পাঁওয়৷ যাঁয়। ভগবান্ মন্ু মুলধণ্ম সকল 
এইরূপ গণন! করিয়াছেন যথা-_ধৃতি, ক্ষমা, দম ( বাঁক, কায় ও মনের ছারা হিংসা! না করা প্রধান 
দম), অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিগনিগ্রহ, ধী, বিষ্ভা, সত্য এবং অক্রোধ। এই ধর্ম ধাহাতে আছে তিনি 
ধাশ্মিক এবং এ সকল ধিনি নিজেতে আনিবার চেষ্টা করেন, তিনি ধর্মচারী। ধাম্মিক বর্তমানে 
স্থথী হন, কিন্ত ধঙ্মুচারী সর্বক্ষেত্রে বর্তমানে স্বৃণী হন না। ঈশ্বরোপাসন! সাক্ষাৎ ধন্দ নহে, তবে 
উহা ধন্দ সকলকে আত্মস্থ করিবার প্রকৃষ্ট উপাপ্ন ; তাই মনু উহা! গণন|। করেন নাই। অথবা বিদ্যার 
ভিতর উহা উক্ত হইয়াছে । যম, নিয়ম দয়া, দান এই কয়টিও ধর্মের লক্ষণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে 
( গৌড়পাঁদ আচাধ্যের বারা )। 

অহিংসা, সত্য, অন্তে, ব্রহ্গচ্ধ্য, অপরিগ্রহ, শৌচ, সম্ভোষ, তপ, স্থাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান, দয়া 
ও দান এই বার প্রকার ধর্মকর্ম আচরণে যে ইহপরলোঁকে সখী হওয়| যায় তাহা! অতি স্প&ই। তাই 
উহার ধর্ম, এবং উহাদের বিপরীত কর্ম ছুঃখকর বলিয়া অধর, তন্ধারা অবিদ্যা পরিপুষ্ট হয়। হিংসা, 
ক্রোধ, বিষয়চিন্তা। আদি সমন্ড ছুঃখকর কর্মাই এ লক্ষণাক্রান্ত। 

৫৮। তপঃ, ধ্যান, অহিংসা, মৈত্রী প্রভৃতি ষে সমস্ত ধর্ম বাহোপকরণনিরপেক্ষ বা যাহাতে 
পরের অপকারাদির অপেক্ষা! নাই, তাহা শুরু কন; তাহাঁর ফল অবিমিশ্র স্থখ। আর যজ্ঞাদি যে 
সমস্ত কর্মে পরাপকার অবশ্থস্তাবী, তাহাতে দুঃখ-ফলও মিশ্রিত থাকে। যজ্ঞাদিতে যে সংঘম-দানাদি 
অঙ্গ থাকে, তাহা হইতে ধর্ম হয়। 

যজ্ঞাদি হইতে যে দৃষ্ট বা অদৃষ্ট ফল হয়, তাহা সেই কর্মের ক্বতঃফলম্বরূপ। তাহার কোন 
ফলবিধাতা৷ পুরুষ নাই। পূর্বরমীমাংসকগণ মন্ত্রের অতিরিক্ত ইন্দ্রাদি দেবতা স্বীকার করেন না। 
অতএব মন্ত্রই তাহাদের মতে ফলদাতা ৷ মন্ত্র কেবল সঙ্কল্পের ভাষা মাত্র। অতএব সংযত হোতৃ- 
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মগুলিগণের দৃঢ় সন্কল্প হইতে যজ্জীয় দৃ্রফলসকল হয়। হোতার সঙ্কল্প ও শক্তিবিশেষই যক্তফলের 
প্রধান জনক । প্রাচীন তপন্বী খধিগণের দ্বারা রূপে আশ্চর্য্য ফল উৎপাদিত হইত। তজ্জন্ত 
জৈমিনির দর্শনে ফলবিধাত। ইন্্রাদি দেবতা অন্বীকৃত। অজ্ঞাঙ্গভূত সংযমাদির দ্বারা অনৃষ্টফল উৎপন্ন 
হয়। 

শাস্ত্রে সামাস্ঠ সীমান্ত কর্মের অসাধারণ ফলশ্রুতি আছে ( যেমন “ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেখ” )। তাদৃশ 
ফল কা্ধ্যকারণঘটিত হইতে পারে না, তজ্জন্য কেহ কেহ ঈশ্বরকে কর্মফলদাতা স্বীকার করেন। 
কিন্তু রূপ ফলশ্রতি অর্থবাদ 'মাত্র বলিয়| বিজ্ঞগণ গ্রহণ করেন, কারণ উহা! যথাযথ গ্রহণ করিলে 
সকল শাস্ত্র ব্যর্থ হয়। যেমন তীর্থবিশেষে স্নান করিলে পুনর্জন্ম হয় না, ইহ! যদি অর্থবাঁদ বলিয়। 
ন| ধর! যায়, তবে ওপনিষদ ধর্ম ব্যর্থ হয়। তজ্জন্য গ্রগ্রকার ফলশ্রুতির উদাহরণ লইয়! ঈশ্বরের 
স্বরূপনির্ণয় বা কোন তত্ববিচার করা বাইতে পারে ন!। 

৫৯] সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত যোগ এবং তাহাদের সাধক কর্ম সকল অশ্ুব্লাক্চ। তন্বারা 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল শাস্বতী শাস্তি লাভ হয় বলিয়া! তাহার নাম পরম ধর্ম বা৷ কর্ধের নিবৃতি। 

শুর্লাদি ত্রিবিধ কর্মের সংস্কার করণবর্গের পরিম্পন্দকারক, আর অশুকাকুষ্ণ বর্ধের সংস্কার 
চিত্েন্দ্িয়ের নিবৃত্তিকারক। মুযুক্ষু যোগিগণের কন্মই অশুক্লাক্চ। যোগ হইপ্রকার, সম্প্রজ্ঞাত 
ও অসশ্প্রজ্ঞাত। সাধারণতঃ চিত্ত ক্ষিপ্ত, মুঢ় ও বিক্ষিগু-ভূমিক। কিন্তু যদি প্রতিনিয়ত 
( শব্যাসনস্থোহ্থ পথি ব্রজন্ বা) এক বিষয়ের স্মরণ অভ্যাস কর! যায়, তবে চিত্তের ধে এক- 
বিষয়প্রবণতা স্বভাব হুম, তাহাকে একাগ্রভূমিকা বলে। বিক্ষিপ্তার্দি ভূমিকাতে অনুমান বা 
সাক্ষাৎকার করিয়া যে তত্তুজ্ঞান হয়, তাহ। চিত্তের বিক্ষেপস্বভাবহেতু সদাকালম্থায়ী হইতে পারে না। 
যখন জ্ঞান উদিত থাকে তখন জীব জ্ঞানীর স্তায় আচরণ করে, পরে অজ্ঞানীর স্তায় আচরণ করে। 
কিন্তু একাগ্রভূমিকায় যে তত্বজ্ঞান হয়, তাহ! চিত্তে সদাঁকালস্থায়ী হয়; কারণ তখন চিত্তের এরূপ 
স্বভাব হয় বে, তাহা যাহা ধরিবে তাহাতেই অহরহঃ অনুক্ষণ থাকিতে পারিবে । এরূপ ধব-স্থৃতি-যুক্ত 
চিত্তের তত্বজ্ঞানের নাম সব্প্রজ্ঞাত যোগ। তাহাই ক্লেশমূলক কর্ম-সংস্কার-নাশকারী প্রজ্ঞা 
ব| 'জ্ঞান' (জ্ঞানাগিঃ সর্ববকন্খীণি তন্মসাৎ কুরুতে তথা )। কিরূপে সেই জ্ঞান অনার্দি-কর্ম-সংস্কার 
নাশ করে তাহ| বলা যাইতেছে । মনে কর, তোমার ক্রোধের সংস্কার আছে, সাধারণ অবস্থায় তুমি 
ক্রোধ হেয় বলিয়া বুঝিলেও, সেই সংস্কারবশে সময়ে সময়ে ক্রোধের উদয় হয় ; কিন্তু একাগ্রভূমিকায় 
যদি তুমি ক্রোধ হেয় 'জ্ঞান' করিয়! অক্রোধভাবকে উপাদেয় “ভ্ঞান' কর, তবে তাহা তোমার চিত্তে 
নিয়তই থাকিবে, অথবা ক্রোধের হেতু হইলে তাহ! তৎক্ষণাৎ ম্মরণারূঢ় হইয়৷ ক্রোধকে আসিতে দিবে 
না। অতএব ক্রোধ যর্দি কখনও ন! উঠিতে পারে, তবে বলিতে হইবে, সেই প্রজ্ঞার বা "জ্ঞানের 
ঘবারা, ক্রোধ-সংস্কারের ক্ষয় হইল। এই রূপে সমস্ত ছুষ্ট ও অনিষ্ট কর্ম-সংস্কার সম্প্রজ্ঞাত যোগের 
ঘবারা নষ্ট হয়। সমস্ত প্রকারের সম্প্রজ্ঞাত সংস্কারও বিবেকখ্যাতির দ্বারা নষ্ট হইলে 
নিরোধ-সমাধি যখন প্রতিনিয়ত চিন্তে উদিত থাকে, তাহাকে নিরোধ্ভূমিকা বা অসম্প্রজ্ঞাত 
যোগ বলে। তন্দার চিত্ত প্রলীন হইলে তাহাকে কৈবল্য-মুক্তি বল! যাঁয়। 

চিত্ত যখন পরবৈরাগ্যের দ্বারা সম্যক্ নিরন্ধ বা! প্রত্যয়হীন ইয়, তখন তাহাকে নিরোধসমাধি বলে'। 
একবার নিরোধ হইলেই যে তাহ! সদাকালের জন্য থাকিবে, তাহ! নহে। নিরোধেরও সংস্কার প্রচ 
হইয়। পরে সদাস্থায়ী বা নিরোধ-ভূমিকা হয়। সম্প্রজ্ঞাত-সিদ্ধগণ যদি একবার নিরোধের দার। প্ররুত 
আত্মন্বূপ উপলব্ধি করিতে পারেন, তবে তাহাদিগকে জীবন্ত বল! যায়। “বশ্মিন্ কালে হ্বমাত্মানং 
যোগী জানাতি কেবলমূ। তম্মাৎ কালাং সমারত্য জীবন্ুক্তো ভবত্যলৌ ॥” পরে নিরোধ-ভূমিক! 
আয়ত হইয়া তাহাদের বিদেহকৈবল্য হয়। যখন চিত্তনিরোধ সম্যক আয়ত্ত হয়, তখন সঞ্চিত 
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কর্ণবাসনার স্টায় ক্রিয়মাণ কর্ধের সংস্কারও আর ফলবান্ হইতে পায় না। যেমন চক্র ঘুরাইয়া দিলে 
তাহা কতকক্ষণ ন্জবেগে ঘুরে, সেইরূপ যে কর্মের ফল আরন্ধ হইয়াছে, তাহারা ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ 
হইয়া শেষ হয়। ইহাকে “ভোগের দ্বার| কর্মক্ষয বলে। একাগ্রভূমিক ও নিরোধান্ুভবকারী 
যোগীদেরই এরূপ হয়, সাধারণ মানবের হয় ন|। 

একাগ্রত্ুমিক চিত্ত হইলেই তবে সম্প্রজ্ঞাত যোগ হয় নচেৎ হয় নী। একাগ্রভূমিতে তত্বজ্ঞান 
সকল সর্বদা উদ্দিত থাকে । তাদৃশ যোগীর কখনও আত্মবিস্থৃতিরূপ অল্জান হয় না স্থৃতরাং নিদ্রারূপ 
মহতী আম্মবিস্থৃতির উপরে তাহার! থাকেন। স্বপ্নও আত্মবিস্থত অনশ চিন্তা । তাহাও তাহাদের 
হয় ন|। দেহ্ধারণ করিলে কতক সময় শরীরের বিশ্রাম চাই। একাগ্রভূমিক যোগীর। একতান 
আত্মস্থতিরূপ স্বপ্ন (যে বিষয়ের সংস্কার প্রবল তাহারই স্বপ্র হয় ) স্থির রাখিয়। দেহকে বিশ্রাম দেন 
(বুদ্ধ এরূপ ভাবে ঘণ্টাখানেক থাকিতেন বলিয়! কথিত হয় ) এবং ইচ্ছা! করিলে বিনিদ্র হইয়া অনেক 
দিন নিরোধ সমাধিতেও থাকিতে পারেন। 

এই কয়টা সাধারণতম নিয়মের দ্বারা কর্মমতত্ব উদ্দিষ্ট হইল। স্থানাভাবে বিস্তৃত বিচার ও প্রমাণাদি 
উদ্ধত হইল না। কেবল কর্মের দ্বারা কিরূপে মানবের জীবনের ঘটনা সকল ঘটে, তাহা এই নিয়ম 
থাটাইয়! সাধারণভাবে বুঝিতে পারা যাইবে | বিশেষ জ্ঞানের জন্য যোগ প্রজ্ঞা আবশ্থাক । * 

& এবিষয়ে ধাহারা বিশদরূপে জানিতে চাহেন তাঁহাদের 'কাঁপিল মঠ' হইতে প্রকাশিত “কর্তন 
ন[মক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য । 
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১৪। কাল ওদিকৃ বা অবকাশ। 

সাংখ্টীয় দৃষ্টি। 

“স খন্বমং কালো বস্তশৃন্যো বুদ্ধিনির্নাণঃ 
শব্জ্ঞানান্ূপাতী লৌকিকানাং বুযুখিতদর্শনানাং 
বস্তম্বূপ ইব অবভাসতে,”  - যোগভাম্, ৩৫২ 
“দিকালৌ আকাশাদিভ্যঃ”__সাংখ্যঙ্থত্র, ২১২ 

১। কাল ও দিক্ বা অবকাশ এই ছুই পদার্থের বিষয় বিশেববূপে বিচাধ্য, কারণ এই ছুই লইয়| 
অনেক বাদ উখিত হইয়াছে । ( যো. দ. ৩।৫২ টীকা দ্রষ্টব্য ) কাল ও অবকাশ কাহাকে বলা যায়? 
যেখানে ৫কোন বাহাবস্ত নাই তেই স্থানমাত্রের নাম অবকাশ । সকলকেই 
এইরূপে অবকাশের লক্ষণ করিতে হয়। অন্য কথায় যাহা ব্যাপিয়া কোন বাহাবস্ত (দ্রব্য ও ক্রিয়! ) 
থাকে ও হয় তাহা! অবকাশ । সেইরূপ যাহা ব্যাপিয়। কোন মানস ক্রিয়! হয় তাহ! কাঁল। অবকাশের 
লক্ষণের মত কালের লক্ষণ করিতে হইলে বলিতে হইবে যে--ঘে অবসরে কোন মানস 
ক্রিয়। বা মনোভাব নাই সেই অবসর মাত্রই কাল। বাহা বস্ত্র সম্বন্ধে যে 
মনোভাব হয় তন্বারাই আমরা বাহবস্ত জানি অর্থাৎ বাহাবস্তর জ্ঞান মনেই হয়। সুতরাং বাহ্াবস্ত, 
অবকাশ ও কাঁল এই ছুই পদার্থ ব্যাপিয়৷ আছে মনে করি অর্থাৎ দৈত্য, প্রস্থ ও স্থৌল্য এই তিন 
পরিমীণের সহিত কালাবস্থানরূপ চতুর্ধ পরিমাণও কল্পনা করি । 

কাল ও দিক্ শব্দ অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয় । সংহার শক্তির নাম কাল। যথা “কালোহম্মি 
লোকক্ষয়র্ুৎ।” জাগতিক ক্রিয়াসমূহ কালক্রমে প্রলয়ের দিকে চলিতেছে বলিয়া সংহারকে কাল, 
মহাকাল আদি বল! হয় । আবার উত্তৰ শক্তিকেও কাল বল! হয়। “কালে সব হয়”, এইরূপ বাক্যের 
উহাই অর্থ । ঘড়ির কাঁটা নড়া ব! সুধ্যাদির গতিকেও লোকে কাল মনে করে। এই সব কাল 
ক্রিয়৷ ও শক্তিরপ ভাবপদার্থ, উহা শূন্য নহে। . 

দেশকেও তেমনি লোকে অবকাশ মনে করে। দ্রব্যের অবস্নবের সন্বন্ধবিশেষ দেশ অর্থাৎ 
দ্রবোর “এখান-ওখান-ই দেশ। ইহাঁও ভাঁব পদার্থ, কারণ দ্রব্য লইয়াই এ দেশজ্ঞান হয়। দ্রবের 
অবয়ব শৃন্-পদার্থ নহে। লাইব্নিটুস্ ([.৩10016 ) বলেন-_-5708০৩ 45 00৩ ০:64 ০ 

০০-০১৫156600065% ॥- এরূপ ৩১15000508০ বিস্তৃত দ্রবা, শুদ্ধ বিস্তার মাত্র (দ্রব্য ছাড়া ) 
নহে । কাঁলকেও বলেন “11175 15 005 01081 01 9000995109185% | 

মনে কর একজন এক অত্যন্ধকারময় গুহাতে আছে । বাহা কোন ক্রিয়৷ লক্ষ্য করার সম্ভাবনা 
তাহার নাই। তাহার কালঙ্ঞান কিরূপে হয়? চিন্তারূপ মানস ক্রিয়ার হারাই তাহ! হয়। স্বপ্নেও 
এই বূপে একক্ষণে বহু বৎসরের জ্ঞান হয় । মনে এতগুলি চিন্ত। উঠিল এইরূপ চিন্তার সংখ্যার ঘারা 
কাল অনুভূত হয়। চিন্তার সংখ্য| ছাড়া কাল আর কিছু নহে । 51196750910 বলেন ০4 
০০115010027655 1055 ৪1015 0176” | 
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মনোভাবের দেখ্য, প্রস্থ ও স্থৌল্য নাই | £১ 1700790 ( মন )1)95 00 017291091909, 0778 
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বাহৃবৎ দৈশিক বিস্তার নাই। অতএব মনের কেবল কালিক বিস্তারই আছে সেই জন্ত বলা হয় কাল- 
ব্যাী ভ্রব্য মন অথব! মনোভাব যাহা ব্যাঁপিয়া হয় তাহ! কাল। 

দিক্ ও কালের লক্ষণে যে "যাহা, ব্যাপিয়া, বল! হইল সেই “যাহা” কি? অবশ্যই বলিতে হইবে 
তাহ বাহভাঁব ( বাস দ্রব্য ও ক্রিয়! ) নহে এবং মনোভাব৪ নহে এরূপ পদার্থ (পদের অর্থ )। যদি 
তাহা বাহৃভাব এবং মনোভাবও না হয় তবে তাহা! কি হইবে? অবশ্যই বলিতে হইবে তাহা অভাব- 
মাত্র বা শুন্য। অতএব দিক্ ও কাল আছে বলিলে বল! হইবে এ &ঁ নামের অভাব ঝা শৃন্ত আছে। 
অভাঁব অর্থে যাহা নাই” ; অতএব এ কথার অর্থ হইবে “যাহ! নাই তাহ। আছে । 

দিক্ বা অবকাশ অর্থে শুদ্ধ বাহ বিস্তার। কিন্তু শুক্ধ বিস্তার কোথায় আছে? বলিতে 
হইবে কোথাও না; কারণ সর্ধ স্থানই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রদ ও গন্ধগুণক (যদ্দার৷ আমাদের 
বাহ্জ্ঞান হয়) দ্রব্যের দ্বার! পূর্ণ। এর দ্রব্যশূন্ত বিস্তার থাকিলে তবে "শুদ্ধ বিস্তার আছে বলিতে 
পারিতে। স্থতরাং "শুদ্ধ বিস্তার নাই বা তাহ৷ অভাব পদার্থ। কাল সম্বন্ধেও সেইরূপ । এমন 
অবসর যদি দেখাইতে পারিতে যখন তোমার কোন মনোভাব হয় না তবে তাহ! “শুদ্ধ অবসর, নামক 
কাল হইত। কিন্তু শুদ্ধ অবসর'কে জানিতে গেলে সেই জানারূপ মনোভাব তখন হইবে ; সুতরাং 
শুদ্ধ অবসর পাইবে কোথায়? 

এইরূপে শুদ্ধ বিস্তার/ও পাইবাঁর সম্তাবন! নাই। পরন্ত উহার কল্পনা ব! মানস ধারণ 
(1718851 ) করারও সম্ভাবনা নাই। কারণ পুর্বান্থভৃত কোন বাহ্বস্থ ব্যতীত বাহ্ স্থৃতি হয় 
না; স্মৃতি না হইলে বাহ কল্পনাও হয় না; কারণ কল্পনা অর্থে উত্তোলিত ও সজ্জিত স্তবতি মাত্র। 
তেমনি মনোভাব নাই ইহা কল্পন! করিতে গেলে তখনও সেই কল্পনারূপ মনোভাব থাকিবে। অতএব 
মনোভাবহীন অবসর কিরূপে কল্পন! করিবে ? * 

২। যদি ব্ল কাল ও দিক্ একরপ জ্ঞান, জ্ঞান থাকিলে জ্ঞেয় বস্তও থাকিবে, অতএব দিক্ 

*  [১17)51019!রাও এইরূপ কথা বলেন। তাহাদের ব্যবহীর্ধ্য কাল অন্ত কিছু নহে, কেবল 
পৃথিবীর গতিমাত্র। “7100 2170 910802 ৪00 17081) 001)61 00120110155 9001) ৪5 
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মাত্র বলেন। 

৬৭) 



৫৪৬ কাল ও দিক্ বা অবকাশ। 

ও কাল বস্ত। ইহা কতক সত্য । কাল ও দিক্ জ্ঞান বটে, কিন্ত জ্ঞান হইলেই যে তাহার 
বাস্তব বিষয় থাকিবে এরূপ কথ! নাই । জ্ঞান অনেক বকম আছে । সব প্রকার জ্ঞানের বান্তব 
বিষয় থাকে না। “অভাব এই কথ শুনিগ্না একপ্রকার জ্ঞান হয়, কিন্ত অভাব নামক কোন বস্ত কি 
আছে? সর্ব বস্তর অভাবই শুদ্ধ অভাঁব। অভাব এই শবের শ্রবণ-জ্ঞান বাস্তব, কিঞ্চ তাহার যে 
অর্থসন্বন্ধে একরূপ জ্ঞান হয় তাহাঁও বাস্তব এক মনোভাব। কিস্ত যেমন ঘটা, বাটা আর্দি বিষয় 

বাহিরে পাঁও বা ইচ্ছা দ্বেষ আদ বিষয় মনে পাও সেরূপ “অতাঁব” নামক বিষয় কুত্রাপি পাইবে 
না। উহা! বিকল্প জ্ঞানের উদাহরণ । 

৩। দিক্ ও কাল এই দুই পদার্থও এরূপ ব্যাপী বিকল্প জ্ঞান মাত্র। সাধারণ বাহ দ্রব্যের 
জ্ঞানের সহিত বিস্তার ধর্মের জ্ঞান সহভাঁবী। বিস্তার পদার্থকে বিস্তার নাম দিয়! বিজ্ঞাত হইয়া 
পরে কল্পনায় পৃথক্ করিয়া! বলি যেখানে বিস্তারমাত্র আছে ও বাহদ্রব্য নাই তাহাই “শুদ্ধ বিস্তার” 
বা অবকাশ। এইরপে অসাধ্যকে সাধ্য মনে করিয়া, অবিনাভাবীকে বিনাভাবী মনে করিয়া, 
'অকল্পনীয়কে কল্পনীয় মনে করিয়। বাক্যমাত্রের দ্বারা লক্ষণ করি যে “যেখানে কিছু নাই তাহা 
অবকাশ ।”৮ সুতরাং উহা! অবস্তবাচী বিকল্পন ব| এ অবকাশ বিকলজ্ঞান। কালও পররূপ। 
মানসক্রিয়ার অভাব বিকল্পন করিয়! মনে করি যাঁহা ক্রিয়াহীন অবসর মাত্র তাহাই কাল। ক্রিয়া 
বিষুক্ত অবসর অকল্পনীয় অদস্তব পদ্ার্থ। কোন ক্রি ব| জ্ঞান হইতেছে না এইরূপ অবসর ধারণা 
কর! সম্ভব ও সাধ্য নহে। এইরূপে কাল ও দিক্ এই ছুই পদার্থজ্ঞান শব্জ্ঞানান্ুপাতী বস্তশূনয 
বিকল্পজ্ঞান হইল। (বিকল্পের বিষয় যো. দর. ১।৯ দ্রষ্টব্য )। 

৪। কাল এবং অবকাশ অভাব পদার্থ হইলেও অনেক স্থলে আমরা উহ! ভাঁবান্তররূপে ব্যবহার 
করি। “আমীকে একটু বসিবার অবকাশ করিয়। দাঁও” বলিলে এর স্থলে অবকাঁশ' এক চৌকী 
আদিরূপ ভাব পদার্থ বুঝায়, সম্পূর্ণ অভাব পদার্থ বুঝায় ন!। “একটু অবগর পাঁইলে'-অর্থেও 
সেইরূপ বিশেষ কর্মের নিবৃত্তি বুঝায়, সর্ববকন্মের নিবৃত্তি বুঝায় না। খালি চৌকী আদি ও ঘড়ীর 
কাঁটা নড়। আদি যেখানে অবকাশ ও কালের অর্থ কর! হয় সেখানে উহারা ভাব পদার্থ। কাল 
ও অবকাশ এইরূপ দ্বার্থক হয় বলির! উহাতে অনেক অপক্ৃমতি ব্যক্তির বুদ্ধি গুলাইয়া যায়। 
তাহার| একবার তাঁবার্থক ও একবার অভাবার্থক কাল ও অবকাশ ধরিয়! গোলযোগ করে। 

৫| আমর! ভাষ! ব্যবহারে এই কাল ও অবকাশব-রূপ বিকল্পজ্ঞান সর্বদাই ব্যবহার করিয়া 
থাকি। বাশ্ুডব ও অবাস্তব ক্রিয়াপদকে তিন কালের সহিত যোগ করিয়। ব্যবহার করি। কালকেও 
তিনকালে-_আছে, ছিল ও থাকিবে এইরূপ ব্যবহার করি। স্থানমাত্রও বা অবকাশও একস্থানে 
ব৷ সবস্থানে আছে বলি। অধিকরণ-কারক এই অবকাশ ও কাল ধরিয়াই কল্লিত হয়। “আছে” 
বলিলে কোথায় ও কোন্ কালে আছে তাহা বক্তব্য হয়। “কোথা ও কোন্ কালে” এই ছই পদার্থ, 
অন্য সব অভাব পদার্থের ন্যায় বাস্তবও হয় অবাস্তবও হয়। “এই দেশে আছে” বলিলে যখন অন্ত 
তাব পদার্থের সহিত পূর্বপরতা সম্বন্ধ বুঝায় তখন তাহা বান্তবস্তান-_বিকল্প নহে। “এই কালে 
আছে বা ছিল বা থাকিবে” বলিলেও সেইরূপ বাস্তব পদার্থের পূর্ববপরতা যদি বক্তব্য হয় তবে সেই 
জ্ঞান বাস্তবজ্জান__ব্রিকল্প নহে। যেখানে অবাস্তব অধিকরণ ব! অধিকরণমাত্র বক্তব্য হয় সেখানেই 
উহ! বিকল্প জ্ঞান। সর্বস্্রব্যই নিজেতে নিজে আছে কেহ কাহারও আধার নহে। * জল ও পাত্রের 

শা শীশেশেস্্সীসপী সসপ পপশা স্প্প লাপসীমপ স্পেস 

* কীল এবং দিক্ও বাস্তব আধার নহে, বিকল্পিত আধাঁরমাত্র । [178 2100 90805 ৪1৩ 
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চ২5186%10, অর্থাৎ কাল ও দিক্ আধারও নহে আধেয়ও নহে, তাহার! দ্রবোর পৃথক্ অবধারণ- 



ংখটীয প্রকরণমাঁল!। ৫৪৭ 

ংঘোগবিশেষ থাঁকিলে তাহাকেই আধার-আধেয়সন্দ্ধ বল! যায়। শুন্ঠরূপ দেশীধার ও কালাধারই 
বিকল্প জ্ঞান। দ্রব্যের পরিমাণের সহিত এ আধারের পরিমাণ সমান বলি মনে করা হয়; সুতরাং 
দ্রব্য থাকিলে উহা! নাই বা শূন্ত। অর্থাৎ ক পরিমাণ দ্রব্য থাকিলে সেখানে যদি ক পরিমাণ অবকাশ 
রি বল তবে দ্রব্য ছাড়া ক পরিমাণ শুন্ত আছে ব৷ ক পরিমাণ অন্য কিছু নাই এরূপ বল! 

বৈ। 
৬। দ্রব্যের পরিমাণের নাম অবকাশ বা 90805 নহে, তাহা অবরুবের সংখ্যা মাত্র । দ্রব্যের 

আকার অবকাশ বা অবসর নহে। আঁকার অর্থে যেখানে জ্ঞারমান দ্রবা নাই বা অন্য দ্রব্য আছে। 
তাহার সহিত অবকাশের বা! কালের সম্পর্ক নাই। আকাবের উক্ত প্রথম লক্ষণ গুণের নিষেধ ; 
দ্বিতীয় লক্ষণও তাহাই, কারণ তাহা অন্ দ্রব্যসম্বন্ধীয় কা। যে বন্তসন্বন্ধে তাহ! বল! হইতেছে 
তাহাতে তাহ নাই বল! হইল এবং অন্ দ্রব্যের পর স্থানে থাকার নিষেধ কর! মাত্র হইল। 

অধিকরণ কারক করিয়া ভাষা বাবহার করাতে অনেক বিকল্প ব্যবহার করিতে হয়। অতএব 
ভাষাযুক্ত জ্ঞান সবিকল্প জ্ঞান, সুতরাং তাহ! মিথ্যামিশ্রিত জ্ঞান। যতদিন ভাষায় চিন্তা ততদিন 
বিকল্প থাকিবেই ; নির্ব্বিকল্প জ্ঞান হইলে তবেই সত্য জ্ঞান হয়, তাহাকে খতত্তরা প্রজ্ঞা বলে। 
তাহ! কিরূপে হয় যোগশান্ত্রে তাহা বিবুত আছে । 

৭। আমরা বর্তমান কালকে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যস্থ বলিয়া মনে করি। অতীত ও 
ভবিষ্যৎ যখন অবর্তমান পদার্থ বা নাই তখন তাহাদের “মধ্যে আদিবে কোথা হইতে? অতীত ও 
অনাগত কাল আছে বলিলে ( তাহা হইলে “বর্তমান বলা হইল ) বলিতে হইবে অনাগতের অব্যবহিত 
পরেই অতীত । হছ্ইয়ের যদি ব্যবধান ন| থাকে তবে বর্তমান থাকিবে কোথায়? বিশেষত বর্তমান 
কাল কত পরিমাণ? যদি বল ক্ষণ-পরিমাণ, তাহাতে বক্তব্য-ক্ষণ কত পরিমাণ? উত্তরে বলিতে 
হইবে অতি ক্ষুদ্র পরিমাঁণ, এত অল্প যে তাহা আর বিভাগ কর! বাঁয় না। কিন্তু অবিভাজ্য পরিমাণ 
নাই ও কল্পনীয় নহে। সুতরাং বলিতে হইবে তাহা অনন্ত সুক্ষ পরিমাঁণ। পরিমাঁণকে যদি অনন্ত 
সুগম বলা যায় তবে তাহা শূন্ট বা নাই। অতএব বর্তমান, অতীত ও অনাগত কাল নাই। উহা 
কেবল এ এ শব্ের দ্বার বিকল্পজ্ঞান মাত্র। তাই যৌগভাষ্যকার বলেন-_-“স খনয়ং কালো বস্তশৃন্যো 
বুদ্ধিনিন্্ীণঃ শবজ্ঞানান্ুপাতী লৌকিকানাং বুখিতদর্শনানাং বস্তত্বরূপ ইৰ অবভাসতে”, পাতঞ্জল 
যোগদর্শনের ব্যাসতাষ্য, ৩৫২, অর্থাৎ এই কাল বস্তশৃচ্, বুদ্ধিনিন্মাণ, শবজ্ঞানানুপাতী, তাহা ব্যুখিত্ 
ৃষ্টি লৌকিক ব্যক্তিদের নিকট বন্তস্বরূপ বলির! অবভাসিত হয়। 

৮॥ আমর! কালের ও অবকাশের পরিমাণ অনন্ত মনে করি। ইহার প্রকৃত অর্থ “বাহ্ 
বস্ত কোন স্থানে নাই” এরূপ বাক্যের এবং “মনোভাব ছিল না ও থাকিবে না' এরূপ বাক্যের যাহা 
অর্থ তাহার অচিস্তনীর়ত! ৷ বাহজ্ঞান হইতেছে অথচ তাহা শবম্পর্শাদি পঞ্চজ্ঞানের দ্বারা হইতেছে 

সস শি শপ কি শীশীীীশী সা স্প্প্প, পপী াসপ িিল এস 

মাত্র। 71101005051 বলেন 417017061015/810 50505 111 15611 870 01706 117 

11516 85 10060600171 01065 00050510015 1009 10615. 57800%/9 জড় বিজ্ঞানের 

উচ্চ সিদ্ধান্তের খাতিরে এরূপ নূতন করিয়া বলিতে হইলেও ইহা প্রাচীন দার্শনিক সিদ্ধান্ত । 270 
০£[:1৩৪ যে কয়েকটী 7918০% বা সমন্তা! বলিয়াছেন তাহার মধ্যে একটা এই--বদদি সমন্ত দ্রব্য 

অবকাশে থাকে এরূপ খল, তবে অবকাশও অবকাশে থাকিবে, তাহাও অন্য অবকাশে থাকিবে এইরূপে 

অনবস্থা আসিবে । (1211 00015 5 10 50906) 50805 2805 03 12 508০5 ৪00 90 

00 ৪0 1051710010 ), আধারভূত শৃন্ঠরূপ বিকল্পজ্ঞানের বিষয়কে সৎ মনে করার অসঙ্গততা এই 
সমন্তার ছার! দেখান হইয়াছে। 



৫8৮ কাল ও দিক্ বা অবকাশ। 

না! এরপ চিন্তা সম্ভব নহে। যতই দূর, যতই ফাক, যতই শুন্ঠ চিন্তা কর না কেন, তাহাতে 
যে মানস ধোয়ভাব আসিবে তাহাতে আর কিছু না থাক্ এক রকম রূপ ( অন্তত অন্ধকার ) থাঁকিবেই 
থাকিবে? সুতরাং ব্যাণ্ডিজ্ঞানও থাকিবে । বান্তব ধর্মের অভাব কুত্রাপি নাই বলিয়া অর্থাৎ 
তাহ! অচিস্তনীয় বলিয়া বাহাগুণক দ্রব্কে অলীম বলি এবং তাহার সহগতরূপে বিকল্পিত বিস্তার- 
মাত্রকে বা অবকাশকেও অলীম বলি। অসীম অর্থে সীমার অভাব। তন্মধ্যে সীম! চিন্তণীয় পদার্থ 
আর অভাব অচিন্তনীয় পদার্থ । অতএব অনীম পদের অর্থ এক বিকল্প জ্ঞান। (%10%01 15 
1701 95 80710779010) 01 50802 ৮০৮ 155 013900065191106”, )। তাহার বাস্তব বাহ 

বিষয় নাই। 
এইরূপে কালকেও অনাদি ও অনন্ত বলি। কোনও ক্রিয়া বা পরিবর্তন বদি না হইত তাহা 

হইলে কোন জ্ঞানেরও পরিবর্তন হইত না। তাহাঁতে, বে সব পদের দারা কালের বিকল্প জ্ঞান হয় 
সেই সব পদ থাকিত না। নুতরাং কাঁল নামক বিকল্প জ্ঞানও হইত না৷ কিন্তু ক্রিয়া আছে, এবং 
যাহ! থাকে তাহার কখনও অভাব হয় না; সুতরাং ক্রিম্নার অভাব চিন্তনীয় নহে। বুদ্ধির বা 
জ্ঞানশক্তির ক্রিয়া বা পরিবর্তন অর্থে এক একটা খণ্ড খণ্ড জ্ঞান। আর জ্ঞান ও সত্ব। 'অবিনাভাবী ; 
তজ্জন্য আমাদের চিন্তা করিতে ও বলিতে হয় জ্ঞান বা সত্ত। পরিবর্তমানভাবে বা অবস্থান্তরতা- 
প্রাপামাণরূপে আছে । অর্থাৎ সৎপদার্থ ছিল ও থাকিবে এরূপ ভাষা! ব্যবহার করিয়৷ চিন্তা 
করিতে হয়। মানস সত্তরের ব! স্থির মানস দ্রব্যের * এবং মানপ ক্রিনার অভাব কর্পনীয় হইতে পারে 
না বলিয়৷ আমাদের বলিতে হয় ক্রিন্নার দ্বার৷ অবস্থান্তরত।-প্রাপ্যমীণ মানস দ্রব্য 'ছিল” ও থাকিবে? । 
ক্রিয়। ও স্থির দ্রব্য-সন্বন্ধীয় এই ছুই পদের (ছিল ও থাঁকিবে) অর্থকে পরিমিত করার হেতু 
নাই বলিয়া ( অর্থাৎ কত দিন ছিল ও থাঁকিবে তাহা নির্ধারধ্য নহে বলিয়া!) বলি কাল অনাদি 
ও অনম্ত। অন্য কথায় মনোদ্রব্যের ও মনক্রিয়ার অভাব অচিস্তনীয় বলিয়৷ তাহার অধিকরণরূপ 
বৈকল্লিক পদার্থ যে কাল তাহারও অভাব চিন্তা করিতে না পারিয়া৷ বলি কাল অনার্দি ও অনন্ত। 
ফলে কাল অভাব হইলেও তাহাকে বিকল্পের দ্বার। এক ভাবপদার্থরূপে খাড়া করি বলিয়া বলি তাহ 
অন্ত ভাব পদার্থের ন্যায় বরাবর ছিল” ও “থাকিবে” । 

৯। যেমন জ্যামিতির বিন্দু রেখ! আদি পদার্থ বৈকল্পিক কিন্তু তাহা লইর! বে যুক্তি কর! হয় 
অহা যথার্থ এবং তাহা হইতে ক্ষেত্রপরিমাণ আদি যথার্থ ব্যবহার সিদ্ধ হয়, বৈকল্পিক দিক্ ও কাল 
পদার্থের দ্বারাও সেইরূপ অনেক যথার্থ বিষয়ের জ্ঞান সিদ্ধ হয়। আমর! উৎপত্তি ও লয় সর্ধদ| 
দেখি কিন্ত তাহার পশ্চাতে যে অন্ুৎপন্ন ভাব আছে বা থাকিবে তাহা দিকৃকালযুক্ত অভিকল্পনার 
দ্বার! বুঝি। শা পদের ও বাক্যের দ্বারাই পদার্থ-বিজ্ঞানরূপ অভিকল্পনা করি, তাই তাহাতে 
বিকল্প মিশ্রিত থাকে । অনুৎপন্ন, নির্ধিকার, নিরাধার, অনাদি, অনন্ত, অমেয় প্রভৃতি পদের 
অর্থজ্ঞান বৈকল্পিক, কিন্তু তন্বারা আমরা সত্য পদার্থ সকলের অভিকল্পন! করি। অতএব ভাবাধুক্ত 
সব সত্যজ্ঞান বিকল্পমিশ্রিত ঝা ব্যবহারিক অর্থাৎ তুলনায় সত্য। দিক্ ও কাল যখন শূন্য ও 
বাঙআাত্র তখন তাহাদ্বেরকে ধরিয়। যে সব সত্য প্রতিজ্ঞাত হয় তাহার। অগত্য। ব্যবহারিক সত্য 

| 
১০। আমরা নিজেদের অবস্থান পরিমাণ আদি জ্ঞান অনুসারে অন্য দ্রব্যের অবস্থান 

পরিমাণাদি জানি। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাদি-সাপেক্ষ জ্ঞান ভিন্ন। এক অবস্থায় অবস্থিত 
চলি সস ৯ শা শপ শা াসপোসপ্পেপস 2৪ 

* এই শবধার্থগুলি ম্মরণ রাখিতে হইবে পদার্থ পদের অর্থমাত্র ভাব ও অভাব 
ভাব-বস্তল দ্রব্য । দ্রব্য ছই প্রকার-_স্থির দ্রব্য বা সত্ব এবং ক্রিয়া বা প্রবণ সত্ত। 
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ব্যক্তির জ্ঞান তাহার নিকট সত্য বোধ হইলেও ভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত ব্যক্তির নিকট তাহা 
সত্য না হইতে পারে। তুমি এক জনের পূর্বের অবস্থিত ইহ সত্য আবার আর এক জনের পশ্চিমে 
অবস্থিত ইহাও সত্য। এইরূপ আপেক্ষিক সত্য লইয়া ব্যবহার চলিতেছে । দিক্ ও কাল লইয়া 
যে সব সত্যতাষণ করা যার তাহ! এইরূপ ব্যবহীরসত্য। দার্শনিকদের নিকট পরিদৃশ্তমান ও 
অনুভূয়মান সমন্তই আপেক্ষিক সত্য। 

পূর্বে বলা হইয়াছে যে বিস্তার নামক যথার্থ জ্ঞানকে মূল করিয! দিক্ ও কাল পদার্থ খাড়। 
করা হয়। সুতরাং বিস্তার জ্ঞানের তত্ব বিচাধ্য । ভাব বা বন্ধ বা দ্রব্য দই রকম £_-(১) স্থির 
সত্তা ও (২) ক্রিয়া বা প্রবহমাণ সত্বী। ঘে সকল দ্রব্যেৰ পরিণাম বা অবস্থাত্তরতা লক্ষ্য হয 
না তাহারা স্থির সত্তা । জ্ঞানেপ্দ্িয়ের প্রকাশ্ত বিষয় শব্দাদি যদি এরূপ ( অর্থাৎ একই রকম) 
বোধ হয় তবে তাহাকে স্থির সতত! মনে হয়। গবাক্ষাগত গোল একখণ্ড আলোককে স্থির সন্ত 
মনে করি। সেইরূপ শবাদিকেও মনে করি। বন্শেন্দ্িয়ের চাল্য দ্রব্কেও ধরূপ স্থির সত্ব। 
মনে করি। চালন করিতে হইলে শক্তি ব্যয় করিতে হয়। হস্তাদি কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে যে বোধ 
আছে তত্বার! এ শক্তিব্যয় জানিতে পারি। কোন দ্রব্যকে চালন করিতে যদি শক্তিব্যয়ের সম্ভাবন৷ 
থাকে তবে তাহাঁকে অর্থাৎ চাল্য দ্রব্কে স্থির সত্ত। মনে করি। প্রাণ বা! শরীরগত যে বোধশক্তি 
আছে তাহার দ্বার! যে উপশ্লেধ বোধ হয় (কঠিন তরল আঁদি জড়ত্বের) তাদুশ বোধ্য দ্রব্যকেও 
স্থির সত্ত। মনে করি। এ ত্রিবিধ বৌধ শক্তির মিলিত কাধ্য হয় বলিয়া এ প্রকাশ, চাল্য ও জাড্য 
গুণ যে দ্রব্যে মিলিতভাবে বুদ্ধ হরর তাহাকে উত্তম স্থিরসত। মনে করি। এই বাহ্ স্থির সত্তা 
ছাঁড়া মানসিক স্থির সত্তাও আছে। সুখ, ছুঃখ ও মোহ নামক মনের যে অবস্থাবৃত্তি আছে-_যাহা 
শব্াঁদিজ্ঞানের সহিত মিলিত ও অপেক্ষাকৃত স্থারিভাবে থাকে তাহাদেরকেও স্থির সতত! মনে করি। 
সর্ববাপেক্ষা স্থির সত্তা! আমিত্ব। আমিত্ব জান ( সমস্ত জ্ঞানক্রিয়াদি শক্তি লইয়। যে আমিত্ববোধ ) অন্ত 
সর্বজ্ঞানে এক বলিয়! বোঁধ হয় ও তাহাদের জ্ঞাত। বলির! বোঁধ হয়, সেজন্য উহ অতি স্থির সত! | 

দ্বিতীয় জাতীয় দ্রব্য ক্রিয়া । বাহাতে অবস্থার পরিবর্তনের অতি ক্ষুট জ্ঞান হয় এবং যাহার 
পরিবর্তন তাহা তত লক্ষ্য হয় ন| তাহাই ক্রিরা-দ্রব্য। মূলতঃ বাহ্ কিয়! দেশব্যাপিয়৷ হয় অর্থাৎ 
“এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রাপ্যনাণতাই” বাহ্ ক্রিরা। কিন্তু “এক স্থান হইতে অন্য স্থান” এই 
স্থানপরিমাণ যদি অলক্ষ্য হয়, তবে একই স্থানে পুর্ব শব্দাদি গুণের নিবৃত্তি হইয়া অন্য শব্দাদি 
গুণ আবিভূত হওয়াকেও বাহ্ ক্রিয়া বলি। যেমন এক স্থানে নীল গুণ ছিল পরে লাল হইল এ স্থলে 

স্থানপরিবর্তন ন| হইয়া গুণপরিবর্তন হইল। মুলত কিন্তু স্থানপরিবর্তন হইতে উহা ঘটে। 
সাধারণ ক্রিয়ার গ্ঠায় শব্দাদির মুলীভূত ক্রিয়া! এবং রাসায়নিক ক্রিয়াও যে মূলতঃ অঙগভূত দ্রব্যের 
“স্থানপরিবর্তন” তাহা বাহ্ বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ কথা । 

১১। স্থিরসত্ত! যাহাকে মনে করি তাহাও অলক্ষ্য ক্রিয়া । * গবাক্ষাগত গোল আলোক 

খণ্ড যাহাঁকে এক স্থিরসত্ত! মনে কর বস্তুত তাহ! আলোক নামক ক্রিয়া। গরক্রিয়া এত ভ্রুত ও 

হুক্ম যে উহার স্থাঁনপরিবর্তন লক্ষ্য হয় না। শীস্ক বলেন “নিত্যদা হঞ্গভূতানি তবস্তি ন তবস্তি 
চ। কালেনালক্ষ্যবেগেন হুঙ্ত্াত্ত্ দৃশ্ঠতে ॥” অর্থাৎ সমস্ত দ্রব্যের অঙতৃত সুস্ম অংশ অক্ষ্যবেগে 
কালের বা ক্রিয়াশক্তির দ্বারা অথবা! অতি সুক্মকালে, একবার হইতেছে ও একবার লয় পাইতেছে ; 

শপে 
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&৫০ কাল ও দিক্ বা অবকাশ । 

গাব হেতু উহ দৃষ্ট হয় না। আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও এইরূপ বক্তব্য। কারণ রূপা দ্রব্য 
ক্রিয়া ঝ কম্পনম্বরূপ। কম্পন অর্থে একবার ক্রিয়ার মান্য ও একবার প্রাবলা, একবার ধার 
একবার ধাক্কা । তন্মধ্যে ধাক্কার সময় ইন্ছ্রিয়ের উদ্রেক পরেই অন্ুদ্রেক। উদ্রেকে জ্ঞান, অন্ু- 
দ্রেকে জ্ঞানাভাব। সুতরাং একবার উৎপন্ন হইতেছে ও একবার লীন হইতেছে । রূপজ্ঞানে এক 
মুহূর্তে বছ কোটীবার এরূপ হওয়াতে তাহা লক্ষ্য না হইয়া রূপকে স্থির সত| মনে হয়। 
অলাতচন্র অর্থাৎ এক জলন্ত অঙ্গারকে ঘুবাইলে যে চক্রাকার স্থিরসত্বা দৃষ্ট হয় তাহাঁও এঁরূপ। 
কাঠিন্য ভারবত্তা আদি যে সব গুণের দ্বাবা দ্রবাকে স্থিরসত্ত। মনে হয়, তাহারাও ক্রিয়। বা গতি-বিশেষ 
মাত্র* দ্রব্যের আণবিক আকর্ষণ-বিশেষ বা ক্রিয়াবর্ত কাঠিন্য । ভারবত্তাও পৃথিবীর সহিত মিলনের 
গতি ইত্যাদি । 

১২। এইরূপে দেখা গেল যে যাঁহাকে স্থিরসতা। মনে করি তাহাঁও উদীয়মান ও লীয়মান 
ক্রিয়াপ্রবাহ। সাধারণ দৃষ্ট ক্রিয়া বা স্থান-পরিবর্তন কতকগুলি গ্রির সভার তুলনায় অনুভব করি। 
এই পুম্তকের এই পৃষ্ঠের উপর হইতে নীচ পধ্যন্ত কাগজমঘ দেশ এক স্থিরসত্তা। তাহার অবয়ব 
সকলও ( যত পরিমাণের বত সংখ্যক অবন্নব বিভাগ কর না কেন) স্থিরনতা, তোমার অন্গুলিও 
স্থিরসত্তা। অস্ুলিকে পুস্তকপৃষ্ঠের উপর হইতে নীচে টানিয়া আনিতে থে ক্রিয়া হইল তাহা এ 
সব স্থিরসত্তার পূর্বাপর ক্রমে সংযোগ-বিয়োগ মাত্র। পূর্ববাপর অবয়বের সংযোগ ধরিয়৷ দেশব্যাপী 
ক্রিয্া আর পূর্ববাপর ক্ষণব্যাপী ধরিয়া ক্রিয়াকে কালব্যাপী প্রিয়! বলি। 

১৩। এইবপে স্থিরসত্তার তুলনায় আমর! দৃষট ক্রিয়া বুঝি । কিন্ত এ সব স্থিরসত্তাও যখন 
ক্রিয়াবিশেষ তখন মূল ক্রিয়াকে কিবপে লক্ষিত করা যুক্তিযুক্ত? তাহাকে এন্ডান হইতে ওস্থানে 
গতি বলিয়। লক্ষিত করিতে পার না কাবণ “এ স্থান এবং “ও স্থান এই দুই স্থিরসত্ত! | স্থির- 
সতারও যখন মৃলীভূত ক্রিয়ারই লক্ষণ করিতে হইবে তখন তাহা কোন গ্িরসত্তার দ্বারা লক্ষিত 
কর! যুক্ত নহে। অতএব জাগতিক মূল ক্রিয়া বে “এখানে ওখানে” গতি নহে ইহা স্ঠায়ান্থসারে 
বক্তব্য হইবে। তবে তাহা কিবপ ক্রিয়া? “এখানে ওখানে? গতিনপ ক্রিয়াছাড়। যদি অন্ত ক্রিয়া 
থাকে তবে তাঁহ। তাহাই হইবে। সেবপ ক্রিয়াও আছে। তাহ। মনের। এই ছুই প্রকার ক্রিয়া 
ছাঁড়া অন্থ ক্রিষা ব্যবহাঁর-জগতে নাই। সুতরাং দৈশিক ক্রিয়। ন! হইলে খুল বাহাধরিয়। মানস ক্রিয়া 
হইবে। মনের ক্রিয়ায় যেমন স্থানের জ্ঞান হয় না কিন্তু কালক্রমে পরিবর্তনের জ্ঞান ভয়, মুল বাহা 
ক্রিয়াকেও ন্যায়ানুসারে সেই জাতীয় ক্রিয়া বলিতে হইবে । 1 

১৪। বাহজ্ঞানের মূলীভূত পদার্থ এইরপে বিস্তারহীন বলিয়। স্তাষ অনুসারে সিদ্ধ হয়। তবে 
বিস্তার জ্ঞান আমে কোথা হইতে? প্রাগুক্ত অলাতচক্রের উদাহরণে দেখা গিয়াছে ক্ষুদ্র এক অঙ্গার 
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151007, 0,187. তবে বিহ্যংকেও আণবিক অবয়বযুক্ত দ্রব্য বা ক্রিয়া (৪6০2)10 

90015 ) বলা হয় কিন্ত কিসের ক্রিয়া বা কি দ্রব্য তাহা! অজ্ঞেয় বলা হয়। 
+ বপাঁদি বাহ্ পদার্থ যে অন্তঃকরণজাতীন্ন তাহা! সাংখ্ীয় সি্ধান্ত। প্রজাপতির অভিমান- 

বিশেষই সাংখ্যমতে রূপাঁদি বিষয়ের বাহ্মুল। ঈশ্বরের ইচ্ছা! হইতে রূপাদি হইয়াছে ইহা ধাহারা 
বলেন তাহাতেও এ কথ! বলা হয় কারণ ইচ্ছা অভিমানবিশেষ। তাহ! হইতে বাহ্বিষয় হইলে বিষয়ের 
উপাদান অভিমান । 718০ বলেন বাঁহোর মূল “50১51 15 078 000111617 2170 75501%101 
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সাংখীয় প্রকরণমালা। ৫৫১ 

খণ্ডকে এক বৃহৎ চক্ররূপ স্থিরসত্ব! বোধ হয়। কেন এরূপ হয়? উত্তরে বলিতে হইবে একস্থানে 
একবস্তর রূপজ্ঞান হইতে গেলে তাহার তথায় এক নির্দিষ্ট কাল পধ্যন্ত থাকা আবগ্তক। কিন্ত 
যদি তরপেক্ষা কম কাল থাকে তবে চক্ষু তাহাকে সেই স্থানে স্থিত বণিয় গ্রহণ করিতে পারে না। 
তাহাতে পূর্ব্বের ও পরের জ্ঞান মিশাইয়া যাইয়! এক টক্রাকার জ্ঞান হয়। ইহাতে সিদ্ধ হয় যে 
ইঞ্জিয়ের দ্বার! বিষনগ্রহণ করিয়া তাহার জ্ঞান হওয়া পর্ন্ত যে লময়ের আবশ্তক কোন জ্ঞানহেত 
ক্রিয়। যদি তদপেক্ষ! অল্পকালস্থারী ক্রিয়৷ সকলের প্রবাহভূত হর, তবে কাথে কাষেই আমরা সেই 
খণ্ড খণ্ড প্রবাহাংশভূত প্রিয়াকে বিবিস্ত করির। জানিতে পারি না, কিন্তু বহু ক্রিয়াকে একবং 
জানি। এইরূপ বহু বাহজ্ঞানহেতু ধ্রিয়াকে অবিবিক্তভাবে গ্রহণ করাই বিস্তারজ্ঞানের শ্বরূপ | 
অলাতিচক্রের উদাহরণে বিন্দুমাত্র আলোক | স্থিরসত্ত। ) বৃহৎ চক্রে বিবপ্তিত হয় ও তাহার 
পশ্চাতেও তুলন৷ করার বাহ স্থিরসত্ত। থাকে৷ কিন্তু মুল বাহাবিস্তারজ্ঞানের | যাহা বিস্তারজ্ঞানের 
মূল) জন্য এরূপ স্থিরসত! কিরূপে লভ্য ?. 

১৫। উহা! যে লভ্য নহে তাহা খুব সত্য । মূল বাহ জ্ঞের দ্রব্যের তুলনামূলক জ্ঞানের ভন 
আর এক বাহ জজের দ্রবাকে স্থিরসত্তারূপে গ্রহণ করার কল্পনা করিতে পার না। অতএব তখন 
আমিত্বরূপ অত্যন্তরের স্থিরসত্তাকেই গ্রহণ করিয়া তত্তুলনান মূল বাহ্বিস্তার জ্ঞের হইবে। আমিত্ব 
সর্বজ্ঞানের জ্ঞাত৷ তাহারই উপমা সমস্ত জ্ঞাত ব| সত্াবান্ বোধ হয়। আমিত্বের ধর্ম অভিমান 
ব। “আমি এরূপ ওরূপ' ইত্যাকার ঝোধ। আমির সহিত (জ্ঞানের দ্বারা) কিছু যোগ হইলে আমি 
তদ্বান্, আর বিয়োগ হইলে আমি তদ্ধীন এইবপ বোধ যাহ! হয় তাহাই অভিমান। অভিমানের দ্বারা 
আমিত্ব লক্ষিত হর়। আমিত্ব অভিমানের সমষ্টি। অভিমান ত্রিবিধ_ আমি জ্ঞাতা, আমি কর্তা ও 
আমি ( শরীরাদির )ধর্ত।| জ্ঞানই সর্দবপ্রধান বলিষ! “আমি কর্তা, আমি ধর্তাঁ এইভাবেরও আমি 
জ্ঞাতা। জ্ঞান, চেষ্টা ও ধৃতি বা সংস্কার অন্তঃকরণেব এই তিন মৌলিক ভাব। 'আমার ক্রিয়া- 
শক্তি আছে, ক্রিয়াশক্তির আঁধার শরীর ও ইন্দ্রিয় আছে, আমার ন্মর্ধ্যবিষন্ধ মনেই ধর! আছে, এই 
সব বোধের বা অভিমানের নামই ধর্তা আমি। আমিত্ব বস্তুত মনোভাব সুতরাং বিস্তারহীন। 
কিন্তু তাহ! হইলেও অভিমানের দ্বার তাহা বিস্তারঘুক্ত বা আমি বিস্তৃত এরূপ জ্ঞানযুক্ত হইতে 
পারে। কারণ যেরূপ অভিমান কর তুমিও যে সেইরপ-_ঈদৃশ জ্ঞান সর্বদাই হইয়। থাকে। 
আমাদের বিস্তার জ্ঞানের মুল অবস্থা! শরীরাভিমান। সর্বশরীরব্যাগী বে বোধ আছে তাহার 
আমি বো! জুতরাং আমি শরীরী এইরূপ ধর্তৃত্বাভিম।ন স্থিরসত্তাবূপে অবভাত আছে। 

১৬। পূর্ব্বে বল! হইয়াছে স্থিরসত্তা সকলও অনক্্য ক্রিয়া। আর কোন বোধ হুইলে বোঁধ- 
হেতু ক্রিয়া চাই, পরঞ্চ সেই ক্রিয়া বোদ্ধ৷ আমিত্বে লাগা চাই। অতএব শরীররপ স্থিরসত্তা বা যাহ! 
অলক্ষ্য ক্রিয়াপুঞ্জ সেই ক্রিয়া সকল বোদ্ধা আমিত্বে লাগাতে শরীরের বোধ হইতেছে । শরীর বহু 
ক্র ও বৃহৎ যন্ত্রের সমষ্টি। তাহার! সমন্তই ক্রিয়া করিতেছে। বোদ্ধা সেই ক্রিয়া গ্রহণ 
করিতেছে। 

কিন্তু জ্ঞানের স্বভাব একক্ষণে একজ্ঞান হওয়া। যুগপৎ আমি ছুই বা বহুজ্ঞানের জ্ঞাতা এরূপ 
স্প্প শ্সি সপ ক শশা শী | ৩ পা পিশাপীপ্প | পপ মস সার পর 

আপেক্ষিকতা বাদেও এইরূপ সিদ্ধান্ত আসিয়া! পড়ে। 00৮ 00575 551505 £7) 08016 
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[61865107 771. 90100, 0. 175. বাহ্জগতের এই অম্পর্শ মূল বদি 1781061 
না হয় তবে 1717 ছাড়! আর কি হইবে? এ দুই ছাড়া আর কিছু কল্পনীয় নহে বা নাই। 



৫৫২ কাল ও দিক্ বা অবকাশ। 

হয়| অসম্ভব ও অচিস্তনীর। * অতএব শরীররূপ যুগপৎ বহু ( বোধহেতু ) ক্রিয়াজনিত জ্ঞান কিরূপে 
হয়? অবশ্তই বলিতে হইবে ক্রমে ক্রমে হয় ( শতপত্রভেদের ন্যায় )। কিন্তু তাহ! এত ক্রুত হয় যে 
আমরা তাহা আমাদের অপেক্ষাকৃত জড় পরিদৃষট জ্ঞানশক্তির দারা পৃথক্ জানিতে পারি না ।1 আমাদের 
মনঃক্রিয়। যে পরিদৃষ্ট বা লক্ষ্য ( 58009110)1021) এবং অপরিদৃষ্ট বা অলক্ষ্য ( 59011071781 ) 

তাহ! প্রসিদ্ধ আছে। অশেষ জম! সংস্কার, যাহা! বোধের হুঙ্ষম অলক্ষ্য অবস্থা ও যাহা আমিত্বের 
সহিত সংস্থষ্ট আছে তাহা সব অপরিদৃষ্ট চিত্তকাধ্য | % বোধ অবপ্ত বোদ্ধার সহিত সংযোগ ব্যতীত 
থাকিতে পারে না ; অতএব এ সংস্কাররূপ সুস্ম বোৌধও বোদ্ধার সহিত সংবোগে বর্তমান আছে। 
অর্থাৎ অমেয় সংস্কাররূপ বিশেষের দ্বার অভিসংস্কৃত বোঁধরূপ আমিত্বের ধৃত অংশ অলক্ষ্য বেগে 
বোদ্ধার দ্বারা বুদ্ধ হইতেছে, তাহাতেই আমাদের অশ্ফুট অভিমানজ্ঞান হয় যে আমি সংস্কারবান্ 
ধর্ত।। সংস্কার সকল কিরূপ ভাবে আছে তাহার উত্তম ধারণ| থাক! আবশ্তক। মন যেহেতু দৈশিক 
বিস্তারহীন সেহেতু সংস্কার সকল পাশাপাশি নাই। সংস্কার সকল যখন আছে ঝা বর্তমান তখন 
একক্ষণেই সব আছে। পরিদৃষ্ট আমিত্বজ্ঞানে (চিত্তত্তি সহিত আমি-্ঞানে ) সব সংস্কার অন্তর্গত 
আছে। একতাল মাটিতে যদি বহু বহুবার খোঁচান যায় সেইরূপ খোঁচযুক্ত মাটির তালের সহিত 
সংস্কারযুক্ত আমিত্বের তুলন! করিতে পার। মাটিকে তরল 'ও খোঁচ সকলকে অসংখ্য অথচ বিশদ 
( আকারবান্) কল্পন! করিলে তুলনা! আরও ভাল হইবে। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে আমিত্ব নামক “তাল” 
ক্ষণস্থায়ী এক বিশ্তারহীন বিন্দু। আর তাহাতে স্থিত সংস্কার সকল আমিত্বের জ্ঞানক্রিয়ারূপে পরিণত 
হওয়ার সহজ পৎমাত্র। পূর্ব অন্থ্ভূতি ঘটাতে এ সহজ পথ হয়; তাহাই সংস্কার। এরূপ অশেৰ 
অন্তত্ত-বিশেষযুক্ত এক বিছ্যুৎ বিন্দু কল্পন! করিলে মনের উপম৷ আরও ভাল হয়। বিদ্যুতের প্রভা 
মনের জ্ঞানের উপমা কল্পিত হইতে পারে। এরূপ আমিত্ব বোদ্ধ! পুরুষের সংযোগে (আমি বোদ্ধা 
এইরূপ ) প্রকাশিত হইতেছে । আমিত্বের বা অন্তঃকরণের বৃত্তিসকল একে একে হয়। এক সময়ে 
ইটা জ্ঞান হয় ন৷। সুতরাং সংস্কার সকলও এন্নপ হয়। অর্থাৎ এক সময়ে এক জ্ঞাঁন_-এইরূপ 
ভাবেই সংস্কারের ম্মরণ জ্ঞান হয়। সেইরূপ সংস্কার-স্বৃতি অসংখ্য হইতে পারে বলিয়া ততক্রমে স্মরণ 
করিতে থাকিলে কখনও শ্মরণ করা ফুরাইবে ন|। তাই কালের যোগে বলিতে হইলে আমি অনাদি- 
কাল হইতে আছি এরূপ বলিতে হয়। সেইরূপ আমিত্ব একরূপ না একরূপ ভাবে থাকিবে এই চিন্তা 
অপরিহীর্ধ্য বলিয়। আমি অনন্তকাল থাকিব বলিতে হয়। বিজ্ঞাতার ব৷ দ্রষ্টার দিক্ হইতে কাল নাই 

* কোনও মনন্তত্ববিৎ বোধ হয় 11৮০ 00995156017) 010001)05 10 008 52109 

9৪৮)৩০ স্বীকার করেন না। উহ! অন্ুভূতিবিরুদ্ধ । 
1+ যেমন আলোকজ্ঞানে সেকেণ্ডে বহু কোটিবার চক্ষুতে ক্রিয়া হয়; কিন্তু প্রত্যেক ক্রিয়াজনিত 

যে অণুবোধ হয় তাহ! আমরা পৃথক্ জানিতে পারি না। বহুকোটি ক্রিয়ানির্মিত খানিক আলোককে 
স্থল ইঞ্জিয়ের দার! জানিতে পারি। এরূপ পরিদুষ্ট এক জ্ঞানের স্থিতিকালই আমাদের সাধারণ জ্ঞানে 
অবিভাজ্য ক্ষণ বর্লিষ! প্রতীত হয়। 

$ অপরিৃষ্ট চিন্তকাধ্যের উদাহরণ যথা__প্রাণকার্যের উপর আধিপত্য, সংস্কারের অক্ফুটবোধ, 
মিডিয়মদের অজ্ঞাত লেখা (৪0৫০1778010 9/1101702 ) প্রভৃতি কাধ্য। শেষোক্ত অবস্থায় সেই 

ব্যক্তি হয়ত পরিদৃষ্টভাবে এক রকম কার্ধ্য করে আর অপরিরৃষ্টভাবে তাহার দ্বারা অন্য কার্য্য ( যেন 
অন্ত এক আমিত্ব করিতেছে ) হয়। এক আমিত্বের যুগপৎ বহুজ্ঞান সম্ভব না হওয়াতে ইহাতেও 
একবার পরিপৃষ্ট ভাব একবার অপরিদৃষ্টভাব এইরূপ বোদ্ধার সহিত সংযোগ অলক্ষ্য বেগে হইতে 
থাকে তাহাতেই বোধ হয় যেন ছুইটী আমিত্ব যুগপৎ কাধ্য করিতেছে । 



ংখ্টীয় প্রকরণমালা । ৫৫৩ 

(কারণ তাহা কাল-জ্ঞানেরও জ্ঞাতা ) এবং সংস্কারও সব বর্তমান সুতরাং দ্রষ্টার সহিত সংযোগ 
রহিয়াছে । কিন্ত প্রত্যেকটার বৌধকাঁলে পরম্পরাক্রমে এক একটা এক ক্ষণে বুদ্ধ হইতেছে এরূপ 
হইবে। অসংখ্য সংস্কারসকল প্রত্যেকে পৃথক্ হইলেও সংহত্যকারী এক এক সমষ্টি শক্তির 
( দশনাদির ) দ্বার নিষ্পন্ন বলিয়া অসংখ্য জাতীয় নহে। এক এক জাতীয় সংস্কার এক এক সংহ্ত্য-' 

কারী মনঃশক্তির অনুগততাবে থাকে ও শ্রষ্টার সহিত সংযুক্ত হইয়া! বুদ্ধ হয়। তাদৃশ-__সংখ্যশক্তির 
সহিত দ্রষ্টার সংযোগ হইতে (ক্রমে ক্রমে হইলেও ) অমেয় কাঁল লাগে না, মেয় কালেই হয়। 
বিছ্যৎবেগে হওয়াতে যুগপতের মত বোধ হয়। পূর্বেই বল! হইয়াছে যে যুগপৎ বহুজ্ঞান অর্থাৎ 
যুগপতের মত বহুজ্ঞান বিস্তারজ্ঞানের স্ববপ। এক বোদ্ধার যুগপৎ বনুবোঁধ অসম্ভব হইলেও 
পরিদৃষ্ট জ্ঞানশক্তির মন্দবেগ ও অপরিদুষ্ট জ্ঞানশক্তির ভূশবেগ এই ছুই বেগের পার্থক্য থাকাতে 
পরিদৃষ্ট জ্ঞানশক্তির নিকট বহু অপরিদৃষ্ট জ্ঞানহেতু ক্রিয়া যুগপতের মত অবিভক্ত জ্ঞান উৎপাদন 
করিবে। তাদুশ বোধের নামই শরীরাভিমান বোধ। তাহাতেই আমি শরীরী বা শরীরব্যাপী এই 
ব্যাপী শরীরগতবোধরপ স্থির সত্তার বোধ হয। পূর্বেই বলা হইয়াছে শরীর প্রবহমাণ সততা! বা 
ক্রিয়াপুঞ্জ। অলাতচক্রের স্ায় তাহা এবপে স্থিরসত্তাবপ ধীঁধ৷ বা বিপর্যয় ( বা 11105107)) হয় 
যদি সুসুক্্ম জানশক্তির ছার! শরীরনামক ক্রিয়াপুগ্নের প্রত্যেকটিকে বিবিক্ত করিয়া জা! যায় তবে 
তাহ৷ প্রবহমাণ ব্যাপ্তিহীন ক্রিয়াজন্য সত্ত। বলিষাই অনুভূত হইবে। যেমন অত্যল্নকালব্যাপী উদঘাটন 
(৪১0০5015 ) দিয়! অলাতিচক্রের ফোটে তুলিলে তাহা! চক্রাকার হয় না, ক্ষুদ্র অঙ্গারখণ্ডেরই 

ফোটো হয়, ইহা এঁ বিষয়ে উপমা । অথব! একটা দ্রুতগামী চক্র যাহার অরসকল একাকার বোধ 
হয়, তাহাকে ক্ষণপ্রভার আলোকে দেখিলে প্রত্যেক অর স্পষ্ট দেখা যাইবে যেন চক্র স্থির আছে। 

১৭। এইরূপে জানা গেল আমাদের বিস্তারজ্ঞানেব মূল বা মৌলিক অবস্থা শারীর বোধ বা 
প্রাণন ক্রিয়ার বোধ। এই বিস্তারজ্ঞান অতীব অন্ফুট। ইহাতে আকারজ্ঞান অতি অল্পই থাকে। 
যদি কেবল শরীরমধ্যে অবহিত হইয়া স্বাস্থ্য বা গীড়ার বোধ অনুভব করিতে থাক তাহা হুইলে 
ইহা বোধগম্য হইবে । তখন একটা ব্যাপ্তিবোধ থাকিবে বটে, কিন্ত স্বাস্থ্যের বা গীড়ার আকার 
বোঁধ থাকিবে না। উহা শব্দরূপাদিভ্ণনের তত সাপেক্ষ নহে, কারণ শরীরমধ্যস্থ বৌধমাত্রই 
উহার ম্বরূপ। কাহারও চক্ষুরাদি জ্ঞানেত্দ্রির় ও হস্তপদ না থাঁকিলেও প্রাণনবোধের দ্বারা তাহার 
প্ররূপ বিস্তাঁরবোধ হয়। শরীর বাহাদ্রব্য হইতে বাঁধ পাইলে যে বোধ হয় তাহা কাঠিন্য। 

তারতম্য অনুসারে তাহা কোঁমল বায়বীয় আদি হদ়্। উহারও সহিত এই ব্যান্তিবোধ মিলিত 
হইয়! ব্যাপী বাহাবোধ জন্মায়। 

১৮। এরই মৌলিক বিস্তারবোধকে অন্তর্গত করিয়৷ কর্েন্দি়গণের মধ্যস্থ ব্যান্তিবোধ হয় ও 

তাহাদের ঘার৷ শরীর ব| শরীরস্থ দ্রব্য চালিত হইয়! বাহা বিস্তারবোধ হয়। তন্মধ্যে গমনেন্দ্িয়ের 
দ্বারা উত্তমরূপ বাহ্ বিস্তারবোধ হয় ও হস্তের দ্বারা আকারবোধ অনেকট৷ হয়। জ্ঞানেস্্রিয় 
না থাকিলে শুদ্ধ কর্মেক্ত্রিয়ের দ্বারা যাহা হইতে পারে তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে। 
প্রাণনবৌধজনিত শ্বগত বিস্তারবৌধকে অন্তর্গত করাতে জ্ঞানেন্ত্িয়ের মধ্যে অস্ফুট বিস্তারবোধ 
থাকে। তাহাকে তুলনা করার স্থিরসত্ত! পাইয়৷ রূপাদি বিষয় পূর্ববোক্তকারণে বিস্তারযুক্ত ভাবে 
বা বু রূপক্রিয়া যুগপতের মত গৃহীত হয়। যেমন প্রাণদের মধ্যে ব্যানের বা রক্তরসসধলনকারী 

প্রীণশক্তির ছার! সর্বোত্তম শারীর বিস্তারবোধ হয়, বর্শেন্রিয়ের মধ্যে গমনেক্দ্রিয়ের ছারা সর্বোত্তম 
চলনজনিত বিস্তারজ্ঞান হয়, তেমনি জ্ঞানেন্ত্রিয়ের মধ্যে চক্ষুর দ্বারা সর্ববাপেক্ষ। উত্তম বিস্তার ও 
আকার জ্ঞান হয়। বাণিস্ত্িয় ও কর্ণের দ্বারা অনেকটা কাঁলিক বিস্তারজ্ঞান হয় (শবে দেশব্যান্ডি 
অপেক্গা ক্রিয়াজ্ঞানের প্রাবল্য আছে বলিয়া )। 
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৫৫৪ কাল ও দিক বা অবকাশ । 

বাহ বিস্তারজ্ঞান এইরূপে ধীধা! বা বিপরধ্যর হইলেও উহ! অভাব নহে। উহা! শন্দাদিরূপ 
ভাবপনার্থের ক্রমভাবী অবয়বকে যুগপন্তাবী জান! মাত্র। তাহাই মাত্র উহাতে বিপধ্যয়, নচেৎ 
অবস্ববঙ্ঞান বিপধ্যয় নহে অভাবও নহে। বিপধ্যয়জ্ঞানেও এক ভাবপদার্থের অধ্যান অন্য ভাব- 

পদার্থে হয়, সেই অধ্যাসটুকু মিথা, কিন্তু ছুই ভাবপদার্থ সতা। রজ্জুও সৎ পদার্থ সর্পও লৎ পদার্থ, 
একে অন্যের অধ্যাস মিথ্য!। এক্ষেত্রেও অবয়বজ্ঞান সত্যজ্ঞান ৷ স্থতরাং বিস্তার বা দেশ অর্থে 
যেখানে অবয়বজ্ঞান সেখানে তাহ। বাস্তব, অথবা যেখানে উহ! বনু অবয়বের উল্লেখ সেখানেও 
উহা! সত্যজ্ঞান কিন্ত যেখানে উহা! ক্রমভাবী জ্ঞানকে সহভাবী বোধ করার সেখানে উহ এঁটুকুমান্র 
'অতজ্জপপ্রতিষ্ঠ মিথ্যাজ্জান বা এককে ন্ট জ্ঞান ( যদিও এ “এক” ও “অন্ত” ভাবপদার্থ )। 

১৯ | কিন্তু যেখানে বিস্তার শব্দের অর্থ শিথিয়া মনে কর গ্রাহ্য বস্ত ছাড়া এক বিস্তার আছে, 
ব৷ গ্রান্থবস্ত অভাব করিলে যাঁহ! থাকে তাহাই বিস্তার বা অবকাশ, সেখানে এ বিস্তার শুন্ট” এবং 
এ শব বা বাক্য জনিত জ্ঞান বিকল্পজ্ঞান। কালসম্বন্ধেও ঠিক এরূপ। যাহা! জানিতেছি 
তাহাকেই বর্তমান মনে করি] যাহ! জানিরাছিলাম ও জানিব তাহাকে যথাক্রমে অতীত ও 
অনাগত মনে করি। কিন্তু ভাব পদার্থের অভাব নাই ও অভাবেরও ভাব নাই; স্কৃতরাং 
যাহাকে অতীতাননাগত বলি তাহাও আছে ( অতীতানাগতং স্বরূপতোহস্তি_যোগন্ত্র ) ব 
বর্তমান । * ভাব পদার্থসকল অবস্থান্তরে বর্তমান থাকে ; স্থতরাং সবই বর্তমান। বর্তনান 
থাকিলেও যাহ! জানিতেছি না তাহাকে অতীত ও অনাগত কালস্থ মনে করি। কারণ, সৎকে 
অসৎ মনে করিতে পারি না। স্থৃতি ও কল্পনার দ্বারা ছিলাম ও থাকিব মনে করিয়! আমিত্বকে 
ব্রিকালব্যাগী স্থিরসত্ত। মনে করি। বোঁধ হইতে সংস্কার হয় 'ও সংস্কার হইতে স্থতি হয় ও স্থতি 
লইয়। কল্পনা হয়। বোধ সকল পর পর কালে হয় (কারণ একই আমিত্বের কাছে একই ক্ষণে 
দুইটা বোধ হয় না), সুতরাং তজ্জনিত সংস্কারও কালব্যাপী। তবে তাহা স্ক্সররপে থাকাতে 
অলক্ষ্যবুৎ থাকে। যেমন এক শাব্দিক কম্পন ক্রমশঃ সুক্ম হইয়। অলক্ষ্য হয় কিন্ত তাহা! সেই 
বিশেষ শব্দেরই স্শ্মাবস্থা ( ঘণ্টাধ্বনির নুক্ষাবস্থা ঘণ্টাধ্বনির মতই হইবে মুদজের ধ্বনির মত 
হইবে না) তেমনি ষে স্বভাবের বোধ তাহার সংস্কার সেইরূপ হয়। সুতরাং কালব্যাপী প্রবহ- 
মাঁণ সত্তারূপেই অলক্ষ্যবতীবে সংস্কার আছে। সংস্কার কিন্তু সম্পূর্ণ অলক্ষ্য নহে। শরীরগত 
অস্ফুট বোধের ন্যায় তাহারও স্তৃতিবোধ সামান্তভাবে আছে। তাহা অলক্ষ্য বলিয়৷ “ছিল মনে 
করি আর অক্ষুট ভাবে জাগিতেছে বলিয়া “আছে” মনে করিতে হয়। সুতরাং তাহা “ছিল” ও 
“আছে” এই ছুইয়ের মিশ্রণ। কিঞ্জ সংস্কারের ঘে স্থতিবোধ তাহ! বাহ বিস্তারবোধের স্তায় বছু 
ক্রিয়ার সংকীর্দ গ্রহণ। কারণ পর পর সংঘটিত বোধের অনুরূপ সংস্কার পর পর ভাবেই 
থাকিবে কিন্তু তাহাদের যে স্থৃতি উঠি পরিদৃষ্ট বর্তমান জ্ঞানের পশ্চাতে ধাক্কা! দিতেছে তাহাতে 
বহু সংস্কার (যাহার! ক্রমশঃ উৎপন্ন সুতরাং ক্রমিক মনোভাবরূপে স্থিত 1) যেন যুগপৎ ঝ 
অক্রমে বর্তমান এক্সপ বোধ করাইগা দিতেছে । এইরূপ, যাহাকে "ছিল মনে করি তাহাকে 

*. 01500110641198681100 নিজের এক ভবিষ্যৎ স্বপ্ন (যাহ! তিন দিন পরে অসঙ্গিখ- 
ভাবে সবিশেষ মিলিয়৷ গিয়াছিল ) সম্ঘদ্ধে বিচার করিয়! বলেন *//৩5 91081] ০০০:৪ 19205 ০ 
০92%17050 10) ০07 [61501081 63506115008 (1186 078 090075 2115500 61513 
10] 00 0165501, 0786 9286 9৩ 1025৩ 506 756 00136, 19 00 30006 53050 

৪00010101151)80” ইত্যাদি । "017 [6 ০1 908০5 0, 726, 

1 ইহ কল্পন! করা কঠিন। বহু মনোভাব পাশাপাশি আছে এরূপ দৈশিক ভেদ করন! করা 
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আবার “আছে” এরূপ মনে করিতে হয়। তাঁহাই অতীত হইতে বর্তমান পধ্যন্ত কালিক বিস্তার । 
পরস্ত ম্থৃতিমূলক যুক্তিবুক্ত স্বাভাবিক কল্পনার দ্বারা আমিত্বের অলক্ষ্য ভাবী অবস্থারও নিশ্চয় হয়। 
অর্থাৎ যাহা হইবে বা “আমি একরকমে থাকিব” ইহাঁও বর্তমানে জানি। বর্তমানে জান। বা 
বর্তমান বলিয়৷ জান! অর্থে থাঁকা। অতএব যাহ| হইবে তাহাও আছে মনে করিয়। বর্তমান ও 
তবিষ্য কালকে সমাহত করি। এইরূপে লক্ষ্য ও অলক্ষ্য-_বস্বর এই ছুই অবস্থা অনুসারেই কালভেদ 
করি। থে পুরুষের ভূত ও ভবিষ্য জ্ঞান অবাঁধ তীহার বা ঈশ্বরের নিকট সবই বর্তমান। তজ্জন্য 
যোগতাধ্যকার বলিয়াছেন “বর্তমান একক্ষণে বিশ্ব পরিণাম অনুভব করিতেছে”। সেই অশেষ বিশ্ব 
পরিপামের যে যতটুকু গ্রহণ করিতেছে সে তাহাকে বর্তমান মনে করে অন্য অমেয় অংশকে 
অতীতানাঁগত মনে করে। আমার অসংখ্য পরিণাম হইয়াছে * ও অসংখ্য পরিণাম হইতে পারে, 
আমিস্থ সম্বন্ধে এই শ্বাভাবিক নিশ্চয়ই কালিক বিস্তারজ্ঞান। দৈশিক বিস্তারজ্ঞানে যেরূপ অবয়বের 
সংখ্যা ( মেয় বা অমেয় ) প্রকৃত পদার্থ, কালিক বিস্তারজ্ঞানেও সেইরূপ মানস ঘটনার সংখ্যা 
( মেয় ও অমেয়) প্রকৃত পদার্থ। অর্থাৎ অসংখ্য পরিণাম হইয়াছে ও হইবে বলিয়! "আমি (বা যে 
কোন বস্ত ) ছিল ও থাকিবে বলি। এই মানসিক ঘটন৷-পরম্পরারূপ বিস্তার প্রত পদার্থ। তাহা 
হুইতে বাক্যবিষ্তস্র দ্বারা ষে বলি যাহাতে এ মানস ঘটনা আছে, থাকিবে, ছিল-_তাহাই কাল। 
এরূপ কাল শুচ্ এবং এরূপ বাক্যজ অবাস্তব পদার্থের জ্ঞান কাল নামক বিকল্প জ্ঞান। 

২০। অতঃপর বাহ্ গতি কি পদার্থ তাহা বিচাধ্য। কোন স্থিরসতারূপ দ্রব্যের একছান 
হইতে অন্তস্থানে অর্থাৎ অন্য এক স্থির সত্তার এক অবয়ব হইতে অন্য অবয়বে সংযোগ 
হওয়াই গতি | 

গতির তত্ব নৈয়াধ়িকের! এইবপ বলেন_-“য এব দেবদত্াত্ব। তিষৎ প্রত্যয়গোচরঃ। চলতীত্যপি 
সংবিত্তৌ স এব প্রতিতাসতে ॥ নিরন্তরং চ সংযোগবিভাগ-শ্রেণি-দর্শনাৎ। তৃমাবপি তবেদুদ্ধি- 
শ্চলতীতি মনুষ্যবৎ ॥ * ** অবিরলসমুল্লসৎ সংযোগবিভাগ-প্রবন্ধবিষয়ত্বাচ্চলতীতি প্রত্যয়স্ত ন 
সর্বদা তদুৎপাদঃ1” (ন্ার মঞ্জরী ২ আঃ)। অর্থাৎ নিশ্চলজ্ঞানের গোঁচর যে দেবদত্ত সে-ই 
চলিতেছে__এই জ্ঞানগোচর হয়। নিরন্তর সংযৌগ ও বিভাগের (স্থানবিশেষের সহিত সংযোগ ও 
বিয়োগের ) শ্রেণি-দর্শন করিয়! চলিতেছে' এইরূপ বুদ্ধি হয়। মনুয্যবৎ ভূমিতেও এইরূপ বুদ্ধি হয়। 
চিলিতেছে” এই জ্ঞানের জন্য অবিরলভাবে সংযোগবিভাগের সমূল্লাস বা জ্ঞানের স্ফুরণ হইতে থাকে 
বলিয়৷ সব কালে ( অর্থাৎ উহ! না হইলে অন্য কালে ) চলিতেছে” এই প্রত্যয় হয় না। 

প্রথমেই আপত্তি হইতে পারে জগৎ ধখন মূলত মন£পদার্থ, আর মন যখন বাহ্বিস্তারহীন, তখন 
গতি কিরূপে সম্ভবে। আঁর বাহিরের দিক্ হইতে দেখিলে যখন বলিতে হয় যে সমস্তই বস্তপুর্ণ 

অযুক্ত। পর পর হওয়াই তাহাদের অবস্থানভেদ কিন্তু খন সব বর্তমান বা আছে ব্ল তখন “পর 
পর” বলাও অধুক্ত। অতএব বলিতে হইবে তাহার! বর্তমান কিন্তু “একক্ষণে একটা জ্দেয় এরূপ 
ক্রমজেয়রূপে ও ক্রমৌথখাপ্যরূপে বর্তমান। দেশীবস্থিতিহীনতা, বছুতা৷ এবং যুগপৎ বর্তমানতা কল্পনা 
কর ছফর। 

* আমিত্বকে যাহার! তৌতিক দ্রব্য মনে করে তাহাদের পক্ষেও এই কথার ব্যতিক্রম নাই। 
তাহার! মনে করে আমি ভূতনির্দিত ও ভূতে মিশাইয়া যাইব। যে তৃতের পরিণাম “আমিত্ব* সেই 
ভূত অনাদিকাঁল হইতে অসংখ্য পরিণাম পাইয়াছে ভবিষ্যতেও পাইবে এরূপ বলিতেও তাহারা বাধ্য 

হ্য়। কায়ে কাষেই ভাহাদেরও বলিতে হইবে “আমি' পূর্বেও একরূপে 'না একরপে ছিলাম 
পরেও থাকিব। 



€৫৬ কাল ও দিক্ বা অবকাশ। 

তখনই বা! বলি কিরূপে যে একবস্ত্র এক স্থান ফাঁক করিয়! সেই ফাক স্থানে যায়। কেহ কেহ মনে 
করেন দ্রব্য তরঙ্গের স্টায় বা ক্রিম্াবর্ত, তর যেমন চলিয়া যায়, কিন্ত জল যায় না, দ্রব্যের গতিও 
সেইরূপ। ইহাতেও কিছু মীমাংসা হয় ন৷ কারণ তরঙ্গ হইতে হইলে সঙ্কৌচ-প্রসার চাই তজ্জন্ত ফাক 
চাই। শুদ্ধ দার্শনিক দৃষ্টিতে যে ফাক বা শূন্য নাই এরূপ নহে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতিও উহা অসিদ্ধ ; 
কারণ বিশুদ্ধ ফাকের মধ্য দরিয়া দ্রব্য সকল পরম্পবের উপর আকর্ষণীঁদি ক্রিয়া করে ইহা কল্পনীয় নহে 
( অসম্ভব বলিয়া )। এইকপে সাধারণ ভাবে বুঝিতে গেলে গতি কিরূপে সম্ভব তাহা বুঝা যায় না। 

২১। যীহার! বলেন নিজের বিজ্ঞান হইতেই অন্ত্বাহ সমস্ত ঘটন! হয়, তাদৃশ বিজ্ঞানবাদীরা 
বলিবেন স্বপ্নে যেমন একস্থানে থাকিলেও গতির জ্ঞান হয় সব গতিজ্ঞানই সেইরূপ। ইহাতে 
আসল কথা বুঝা যায় না, কারণ স্বপ্ন স্মৃতি হইতে ( গতিজ্ঞানের স্থৃতি হইতে ) হয় স্তৃতি অনুভূত 
বিষয়ের সংস্কার হইতে হয়। বিষয়জ্ঞান নিজের বিজ্ঞীনমাত্রের ছার! সাঁধা নহে, তাহাতে ব্ববিজ্ঞান- 
বাহা অন্য উদ্রেক চাই। সেই বাহ্ উদ্রেকের গতি কিৰপে সম্ভব তাহাই বিচাধ্য। বিস্তারজ্ঞান 
নিজের করণগত বটে তবে তজ্জন্য করণবাহ্ এক উদ্রেকও স্বীকাধ্য হয়। গতির তত্রজ্ঞানের জন্য 
সেই উদ্রেকের (যাহা বাহ সত্তারূপে প্রতিভাত হয়) তত্ব সম্যক বিচাধ্য। আমরা যেমন ইস্ত্রি 
মনোধুক্ত দেহী সেইরূপ অসংখ্য স্থাবর জঙ্গম দেহী আছে তাহা আমর! জানি। আরও দেখান 
হইয়াছে যে বাহ্সত্ব-_যাহা দির আমাদের দেহ গঠিত, তাহাও মূলত মন (ইহা ছাড়া দর্শনশাস্তে 
আর যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত নাই )। রূপাঁদি বাহাসত্! বহু দেহীর সাধারণ বলিয়া বাহ্মূল সেই মন 
বহু দেহীর মনের সহিত মিলিত। আকার ইঙ্গিত আদির দ্বারা সাধারণত এক মনের সহিত 
অন্ত মনের মিলন হয় কিন্তু ভূতাঁদি নামক (বাহ্সতার মূল) মনেব মিলন সেরূপ হইতে পারে 
না। কারণ যাহার দ্বার। আকার ইজিত আদি সংঘটিত হয় সেই শবাদি জ্ঞান হইবার 
পূর্বেকার সেই মিলন; বেহেতু সেই ণিলনের ফলে শবাদি জ্ঞান হর। সুতরাং তাহা মনে 
মনে ভিতর দিক্ হইতে মিলন। প্রন্দরজালিক মনে মনে বিবদ্ধনান আন্রবৃক্ষাদি যাহা! ভাবে 
পান্থ লোকে তাদৃশ আত্রবক্ষাদি দেখিতে পায়, ইহ! ভিতর দিক্ হইতে মিলনের উদাহরণ (যদি 
বাহোর দিক্ হইতে প্রন্দ্রজালিক ও দর্শকের কতকট। মিলন থাকে )। যে ভূতাদি মনের দ্বারা আমরা 
এই ভৌতিক ইন্দ্রজাল দেখিতেছি তাহ! অব্যর্থ শক্তিবুক্ত। সাধারণ ধন্দ্রজালিকের শক্তি যাহা 
দেখিতে পাই তাহার সেখানে পরন উৎকর্ষ, স্থত্ররাঁং তাহা অব্যর্থভাবে বহু বহু মনের উপর ক্রিয়া 
করিতে সমর্থ। সেই ভূতার্দি মনের আরও এক (সাধারণ মন হইতে ) বিশেষত্ব থাকিবে যে তাহা 
বাহ্ উদ্রেকব্যতিরেকে ভূত-ভৌতিক জগৎ কল্পনার দ্বারা উদ্ভাবিত করিতে পারিবে । অবশ্ত জগৎ 
কল্নযরূপেই সত্তাবান্ হইবে। সাধারণ মনসকলের এরূপ সংস্কার আছে যে তাহার! আলম্বন পাইলে 
তাহ। গ্রহণ করত শরীরেন্দিয় ধারণ ও বিষয়গ্রহণ করিতে পারে (ইহ! দেখাই যাঁয়)। ভূতাদি 
মনের ভূতরূপ জ্ঞানের (যাহ! তাঁহার স্বতঃই হয়) দ্বারা ভাবিত সাধারণ মন সকলে এ বাহ উদ্রেক- 
রূপ আলম্বন পাইয়া স্বসংস্কারে দেহেন্দ্রির ধারণ করিয়৷ থাকে । আলম্বন সাধারণ হওয়াতে তাহারা 
পরস্পূর সেই আলম্বনের দ্বারা বিজ্ঞপ্তি করিতে পারে। ভূতাদি নানক এঁশ মনের কল্পন পূর্ববসংস্কার 
হইতে হর, তাহাতে পূর্বববৎ শব-্পর্শীদিযুক্ত ও কঠিন-তরল-বাঁযবীয়াদি ধর্মযুক্ত গতিশীল জগৎ 
কল্পিত ঝ! সম্তাবিত হয়। জগত যখন মূলত মনোময় তখন গতি স্বপ্নের মৃত, অর্থাৎ তাহা বিস্তারভ্ঞান- 
মূলক পার্থ বস্তজ্ঞানের পরিবর্তনবিশেষ মাত্র হইবে । * ভূতাদির তাদৃশ মৌলিক কল্পনের (পার্থ 

পৃ দৃষ্টিতে মূলবিষয়ে এইরূপ সিদ্ধান্ত ব্যতীত যে গতি নাই তাহ নিমোক্তি হইতেও 
ুৰী যাইবে ₹__ 



সাংখ্যীয় গ্রকরণমাল!। ৫৫৭ 

ব্তজ্ঞানের পরিবর্তনশীলতা-কল্পনের ) দ্বারা ভাবিত সাধারণ মন সকল গতিমান্ রূপাঁদি বস্ত জানে 
২ তাহাতে অভিমান করিয়া দেহাদি গঠন করে ও কাঠিন্ঠাদির অভিমানী হয়। সর্বাপেক্ষা 

হুশ্রবেশ্ততার অভিমানই কাঠিন্ঠাভিমান। তারলা, বাঁয়বীয়ত্ব, রশ্িত্ব প্রভৃতিরা অপেক্ষাকৃত 
প্রবেশ্ততার অভিমান। তাপ আলোকাদির যে্ূপ সধগর ও যেরপ ক্রিয়া, ভূতাদির রূপতাপাদি- 
কম্পনে মুহূর্তে মুহূর্তে ততবার পার্স্থ সত্তাজ্ঞানের পরিবর্তন-জ্ঞানরূপ মানস ক্রিয়া! হয়। "পার্থ 
বা বিস্তারজ্ঞানও ভূতাদির প্রাণাভিমান হইতে হয়। কারণ প্রাণ ব্যতীত মন ক্রিয়। করিতে পারে 
না। মনের অধিষ্ঠান তদনগ প্রাণের দ্বারা নির্মিত হয়। স্থল শরীর সন্বন্ধেও যেমন, হু্্ম অথবা 
বিশ্বব্যাপী বিরাট শরীরের পক্ষেও সেইরূপ, অধিষ্ঠান (সুতরাং ততপ্রাণ) ব্যতীত মনের কার্য 
কল্পনীয় নহে। এইরূপে গতির বা স্থান পরিবর্তনের তত্ব বুঝিতে হইবে। 

২২। এক ভ্রব্যের কত তাঁগ হইতে পারে তাহার ইয়ত্ব! নাই। ক্ষুদ্র এক দ্রব্যের অতি ক্ষুদ্র 
অংশ যদি উপযুক্ত জ্ঞানশক্তির দ্বার জানিতে থাকা যায় তবে তাহা ব্রহ্গাণ্ডের মত বৃহৎ মনে হইবে। 
তাদৃশ জানার কালরূপ ক্ষণও বছু বহু হওয়াতে তাহা অতি দীর্ঘকাল বলিয়৷ বোধ হইবে। এইরূপ 
পরিমাণের কিছু স্থিরতা নাই, সবই আপেক্ষিক। ইহা বীন্তব বা দ্রব্যের অবয়বক্রমের পরিমাণ । 
তাহা ছাঁড়। যে অনাদি, অনর্ভ, অসংখ্য আদি বৈকলিক পরিমাণ আছে তাহা কেবল ভাষানির্ম্িত 
অবাস্তব পদ্দার্থ। এইজন্য অনস্তের অঙ্ক সকল সমন্তারূপ হয়, মীমাংস্ত হয় না। ৩১৯ অসংখ্য - 
অসংখ্য ; সেইরূপ ৪ ৯ অসংখ্য -অসংখ্য ; অতএব ৪ ৩ এরূপ বিরুদ্ধ ফল হয়। বিকল্প ছাড়িয়া 
বাস্তব ভাবে দেখিলে কি দেখিবে ? দেখিবে এক তিন-হাত কাঠির ও এক চারি-হাঁত কাঠির দ্বারা 
যদি মাপিতে থাক তবে যতদিন মাপ না কেন, প্রত্যেক মাঁপই সাস্ত হইবে ও ছুইটি মাঁপ বড় ছোট 
হইবে। ব্যাকরণের নঞ. উপসর্গ ই ওখানে গ্ঠায়াভাস স্থষ্টি করিয়াছে । কোন সংখ্যাকে তত সংখ্যা 
হইতে বিয়োগ করিলে বা তাহার সহিত গুণ ব| ভাঁগ ব| যৌগ করিলে যাহা ফল হয় অনন্ত সম্বন্ধে তাহা 
খাটে না; কারণ, উহাতে সব ফলই অনন্ত হইবে। বৈকল্পিক সংখ্যা লইয়! অসাধ্যকে সাধ্য মনে করিম! 
ভাষণ করাতে এরূপ বিরুদ্ধ ফল হয়। অনন্ত অর্থে যাহার অন্ত খু*জিতে গেলে পাই না; কিন্তু সব 
সময়েই যে জ্ঞান থাকিবে তাহার একটা অন্ত থাকে। অসংখ্যও সেইরূপ। সুতরাং অসংখ্যের সহিত 
প্রকৃত ব৷ সাধ্য যৌগবিয়োগাদি করার সম্ভীবনা নাই। যাহারা বলে একহাত জমীতে অসংখ্য 
অণুভাগ আছে, সুতরাং অসংখ্য « অগুপরিমাণ -অনস্ত পরিমাণ ; অতএব তাহ! পার হওয়া সাধ্য 

নহে; তাহাদের বক্তব্য যে এক পদক্ষেপেও অসংখ্য ভাঁগ আছে ( একিলিস্ ও কচ্ছপ সমস্ত ) 
পপ (রা এ 2 ৪ 
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সাংখ্যের ভৃতাঁদি অভিমান। তাহা! ধাহার তিনিই প্রজাপতি । 



৫৫৮ কাল ও দিক্ বা অবকাশ। 

সুতরাং অসংখ্যের দ্বারাই অসংখ্য কাটির! পার হওয়া বািবে। বৈকল্িক পদার্থ অবস্ত্র হইলেও 
ব্যবহাধ্য *। যেমন জ্যামিতির বিন্দু ও রেখ৷ কাল্পনিক হইলেও তত্দারা অনেক যুক্তিযুক্ত বিষয় 
নিশ্চিত হয়, সেইরূপ অসংখা অনন্ত আদি বৈকল্পিক পদার্থ লইয়া অঙ্কাদি বিদ্কায় অনেক যুক্তিযুক্ত 
সিদ্ধান্ত হয়। কাল ও অবকাশ সন্বন্ধীর পরিমাণতত্ব এইরূপে মীমা-স্ত | 
পরিমাণতত্ব লইয়া আরও অনেক জটিল প্রশ্ন উঠে। এই বিশ্ব সান্ত কি অনন্ত? ইহার 

সাধারণভাবে উত্তর দিতে হুইলে সপক্ষে ও বিপক্ষে সমান, যুক্তি দেওয়া যায় (7.৪7এর বিচার 
দ্রষ্টব্য )। সংক্ষেপত _ আমরা বিশ্বের অন্ত কল্পন। করিতে পারি না বলিয়া বলিতে হয় বিশ্ব অন্তহীন । 
আবার বলিতে হয় বত দেখিতে দেখিতে যাইবে তত অন্তই দেখিবে। সর্বদাই যদি অন্ত দেখ 
তবে বিশ্ব সান্ত, অনন্ত নহে। ভাষার ঘার! বৈকল্পিক “অনন্ত পদ স্থা্ট করিয়া তাহার অর্থকে 
এক বাস্তব পদার্থ মনে করত বিচার করিতে যাওয়াতেই একপন্থলে বিচার অগ্রতিষ্ঠ হয়। যোগ- 
ভাষ্যকার এবপস্থলে স্ুমীমাংস| করিয়া! বিচাঁরদোষ দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন ওরপ প্রশ্ন ঠিক 
নহে। ওরপ প্রশ্ন ব্যাকরণীয় অর্থাৎ ভাঙ্গিগ৷ বলিতে হইবে। তুমি ভাত খাঁও নাই তথাপি যদি 
কেহ প্রশ্ন করে “কি চাউলের ভাত খাইয়াছ” তাহাতে যেমন এ প্রশ্নের উত্তর হয় না, এস্তলেও 
সেইরূপ। “বিশ্ব অনন্ত কি সান্ত'_একপ প্রশ্নে প্রশ্নকৎকে জিজ্ঞান্ত-_-অনস্ত' মানে কি? তাতে 
বলিতে হইবে “যাহার অন্ত খু'জিতে গেলে কথনও স্থির অন্ত পাইন! যত দেখি অন্ত ততই সরিয়া 
যায় (কিন্তু সর্বদাই অন্ত থাকে ) তাহাই অনন্ত”। সান্ত কাহীকে বল? সেক্ষেত্রে বলিতে 
হইবে-_যাহার অন্ত বরাবরই আছে বলিয়৷ জানি তাহাই সান্ত। অতএব উভয়পক্ষই এক হইল। 
প্রকৃত প্রশ্ন হইবে “যদি বিশ্বের অন্ত দেখিতে দেখিতে চলি তবে কি কখন স্থির অন্ত পাইব ? 
উত্তর-না। “অনন্ত নামক বাস্তব বৈকল্পিক পদ না জানিয়া যদি কেহ প্রত্যক্ষত বিশ্বের অন্ত 
খু'জিতে খু"জিতে চলে তবে তাহার প্ররূপ কল্পনাহীন যথার্থ অনুভব হইবে। বাক্যব্যবহারের 
সুবিধার জন্য আমর! “অনন্ত” আদি অবাস্তব শব্দ রচন| করিয়! ব্যবহার করি এবং উহার এ্ররূপঞ্থলে 
অপব্যবহার করি। 

২৩। আরও এক বিষয় দ্রষ্টব্য । বিশ্বের সমস্ত দ্রব্য ও ক্রিয়া সসীম। অণু, অগুপ্রচয় 
পৃথিবী, সৌর জগৎ প্রভৃতি সবই সসীম। কিঞ্চ শাস্ত্রমতে এই পরিদৃশ্তমান বিশ্ব বা ব্রদ্গা্ডও সমীম। 
এইরূপ অসংখ্য ( গুণিয়া শেষ করার নহে ) ব্রহ্মা আছে। আলোকাদির ক্রিয়্াও সসীম বা স্তোকে 
ন্তোকে (1১) ৫08%1)05 ) হয়। ব্রহ্মাণ্ড সীম হইলে তন্মধ্যস্থ সসীম ক্রিয়ার সমষ্টিও সসীম। 
একটা সকেন্দ্র অসীম বিশ্বজগৎ আছে এরূপ কল্পন! স্তায়সঙ্গত নহে। মাধ্যাকর্ধণের থিওরি অনুসারে 
দেখিলে ওরপ সকেন্দ্র অসীম জগৎ যে অসম্ভব হয় তাহা গণিতজ্ঞের! দেখান। দৃশ্যমান নাক্ষত্রিক 
জগৎ যে সসীম তাহাও স্বীকার্ধ্য হয়। শান্ত্রমতে এই ভৌতিক জগৎ সসীম এবং ইহা! অব্যক্তের ঘারা 
আবৃত। ইহা! সর্ধবথা ন্যায্য, কারণ, তাপ-আলোকাদি ক্রিয়া প্রসারিত হইয়া অব্যক্তুত৷ প্রাপ্ত 
হইবে। অতএব ব্রহ্ধাণ্ডের যাহ।৷ আবরণ তাহা শব ও অশব ( অল্প শব্ধ), তাপ ব! অতাপ (অল্প 
তাপ ব! শীত , আলোক বাঅন্ধকার (অল্প কৃষ্ণবর্ণ আলোক ) এই সব তাহাতে কল্পনা না করিয়া 
( 'অপ্রত্ক্যমবিজ্ঞেয়” “নাসদাসীদ্ নো সদাসীৎ, ইত্যাদিরূপ ) অব্যক্ত বলিয়া! দার্শনিক ভাষায় 

আপ পপ সপ শপ 

ক 180 কেও ব্যবহার করিতে হইয়াছে “717৩ ০0০1081 01556176” অর্থাৎ শাশ্বত বর্তমান 

কাঁল। ইহা বিকল্প জ্ঞানের ব্যবহাধ্যতার উদাহরণ। শাশ্বত বা ৩5:08] অর্থে ভ্রিকালস্থায়ী। 
অতএব ইহার অর্থ ত্রিকালস্থারী বর্তমান কাল। এইরূপে এই বাক্যের অর্থ অবাস্তব হইলেও উদ্থা 
সত্যনিরূপণের জন্ত ব্যবহাধ্য হয়| 



ংখীয় প্রকরণমালা। ৫৫৯ 

সত্যভাষণ কর! হয়। ব্রন্ধাণ্ডের পরিধিতে গেলে কোনও জ্ঞানই থাকিবে না এইমাত্র বলা সঙ্গত। 
সুতরাং তথন দিকেরও জ্ঞান থাঁকিবে না। অতএব সাধারণত যে কল্পনা আসে “তাহার পর কি 

সেই সঙ্গে দিক্ ও দেশের কল্পনাও আসে তাহা প্নায়ান্ুসারে কর্তব্য নহে” তঘিষয়ে ইহামান্র 
স্যায্য। 

কিন্তু যদি প্রশ্ন হয় ব্রন্মাণ্ডের সংখ্যা কত তাহাতেও বলিতে হইবে তাহা গুণিয়৷ শেষ কর! 
অসাধ্য । তাহার! কোথায় আছে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলিতে পার না৷ পর পর স্থানে আছে 
কারণ ব্রহ্মাণ্ডের পরিধির পরস্থ স্থান কল্পনীয় নহে। যখন আমাদের এই ব্রঙ্গাণ্ড এক মহামনের 
রচনা, তখন ইহা৷ বল! স্কায্য হইবে যে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য মহামনসকলে আছে । মন সকল 
দেশব্যাপ্তিহীন বলিয়! পাশাপাশি থাকে” একপ কল্পন| অন্তায্য। শান্মও বলেন অসংখ্য ব্রহ্ম! ও 
্হ্মাণ্ড আছে, যথা, “কোটি কোট্যযুতানীশে চাগ্ডানি কথিতানি তৃ। তত্র তত্র চতুর্বক্] ব্রহ্ধাণে! 
হরয়ে! ভবাঃ॥” প্রত্যেক ব্রহ্মাগ্ড একটা একটা স্বগত (0710) জগৎ। তাহা অন্য এক বৃহত্তর 
্রহ্গাণ্ডের অঙ্গভূত বলিয়! ন্যারানুসারে কল্পনীয় নহে। তাহাতে অনবস্থ! দোঁষও আসিয়া 
পড়ে। 

ইহার দ্বারা দৈশিক ব্যাপ্তির কথা বল! হইল। কালিক ব্যাপ্তি সম্বন্ধেও খ্ররূপ বিচার। যখন 
মানস ও বাহ সমন্ড ক্রিয়াই স্তোকে ন্ডোকে বা ভাঙ্গির! ভাঙ্গিয়া হয়__একতানে হয় না, এবং তাদৃশ 
ক্রিয়াই যখন কাল-পরিমাণের হেতু, তখন সমস্ত কাঁলব্যাগী পদার্থ উদয়লয়শীল। উদয়লয়শীল 
কালব্যাপী পদার্থ কি অনাদি অনন্ত? এই প্রশ্নও দিগ্যাগী পদার্থের সায় সমাধেয়। কালব্যাপী 
পদাথের পূর্ব পূর্ব ব৷ পর পর অবস্থা দেখিতে থাকিলে কখনও সে জানার শেষ হইবে নাঁমাত্র 
এইরূপ সত্যই ভাষণ করা যাইতে পারে। অনাদি অনন্ত মানেই তাহা । নচেৎ অনার্দি-অনস্তকে 
এক বাস্তব নির্দিষ্ট পরিমাণ ধরিয়। চিন্তা! করিলে পূর্বববৎ সমন্তাময় অঙ্ক আসিয়! পড়ে (বথা-_সাি 
সান্তের সমষ্টি সাদি সান্তই হইবে কিরূপে অনাদি অনস্ত হইবে )। 

যে বস্ত (ব্যবহারিক ) আছে তাহা কোন না| কোন অবস্থায় অনার্দি কাল হইতে আছে ও 
অনন্তকাল থাকিবে ইহা ন্যায়সঙ্গত চিন্তা । এই তথ্য অনুসারে ম্যাটারবাদীরা ম্যাটারকে অনাি- 
অনন্ত-কাল স্কারী মনে করেন। মনকেও সেই কাঁরণে অনাদি অনন্ত বলা স্টাযা। 

২৪। পরিশেষে কাল ও অবকাশরূপ বিকল্পজ্ঞানের নিবৃত্তি কিরূপে হয় তাহা বিচাধ্য। যোগ 
ব৷ চিতষ্থৈধ্যের ছারাই নির্ধিকল্প জ্ঞান হয়। অভ্যাসের দ্বার। কোন এক বিষয়ের জ্ঞান যদি মনে 
উদদিত রাখিতে পারা যায় ও অন্য সব ভুলিতে পার! যাঁয় তবে তাদশ হ্ৈধ্কে সমাধি বলে। এ 
ধ্যেয় বিষয় বাহিরের শব্দাদিও হয় অত্যন্তরের আনন্দাদিও হয়। ধ্যান আবার দ্বিবিধ-__ভাঁষাসহিত' 
ও “ভাষাহীন” ; “নীল, নীল, নীল” এইরূপ নামের সহিত নীলরূপের যে ধ্যান হয় তাহ! সবিকল্প ; 
কিন্ত নীল” নাম ছাড়ি কেবল নীলরূপমাত্র বখন জ্ঞানে ভাসে তাদৃশ ভাষাহীন জ্ঞানই, ভাঁষাশ্রিত- 
বিকল্পজ্ঞানবর্জিত, নির্বিকল্প জ্ঞান। কর্তা, কর্ম, আদি কারক ও অভাবাদি পদার্থ-_যাহ! ভাষার 
বারা বিকল্প করা যায়-_-তাহ! হইতে বিষুক্ত হওয়াতে উহা! সাক্ষাৎ সত্য বা খতস্তর জ্ঞান। 
তখন নীলমাত্রের জ্ঞান হয় “আছে-ছিল-থাঁকিবে” বা “শূন্ভ ভরিয়া! আছে” ইত্যাদি কাল ও 
অবকাশের বিকল্প থাকিবে না। 

উপযুক্ত কোন মানসভাবে ( যেমন আনন্দে) যদি এরূপ সমাহিত হওয়া যায় তবে বাহু বিস্তার 

বা দেশজ্ঞান থাকে না কেবল কালিক ধাঁরাক্রমে জ্ঞান হইতেছে বৌধ হয়। সেই কালিক জ্ঞানেরও 
যাহা জাত| তদভিমুখে লক্ষ্য করিয়া! যদি সর্বজ্ঞানকে নিরোধ করা যার, তবে দিক্কালাতীত বা 
দিক্ ও কালের দ্বারা ব্যপনদিষ্ট হইবার অযোগ্য এরূপ যে পদার্থ তাহাতেই স্থিতি হন্ব। ইহাই 



৫৬০ কাল ও দিক্ বা অবকাশ 

সাংখ্যযোগের (এবং অন্ত নির্ববাণ-মোক্ষবাদীদের ) লক্ষ্য । ঙ্রতি বলেন কালঃ পচতি ভূতানি সর্বাপ্যে 

মহাত্মনি। শ্িস-যুতে কাঁনো। ফন্তং বেদ" বেদবিৎ।” অর্থাৎ কাল লমস্ত সত্তুকে মহান্ আত্মা 

বা মহত্তত্রপ অশ্থিমান্র ঞ্জুঃবাধে পাঁক করে, আর ধাহীতে সেই কালও পাক হয় ধিনি 
তাহাকে জানেন তিনিই বেদবিৎ। অর্থাৎ মহত্ত্ব পথ্যন্তই বিকার তাহার উপরিস্থ পুরুষতত্ব 
নির্বকার। “চ্চান্তৎ ত্রিকাঁলাতীতং” (মাঁওক্য শ্রুতি )-_-এই বস্তই চরম লক্ষ্য । 

হওয়াতে) 

সাংখীয় প্রকরণমাল। সমাপ্ত 
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বৈয়াসিক-পাতগ্জল-যোগভাব্য-টীকা । 

ও নমঃ পরমর্ষয়ে। 

মৈত্রীদ্রবাস্তঃকরণীচ্ছরণ্যং ক্কপা-প্রতিষ্ঠা-কৃত-সৌম্য-ুর্তিম। 
তথা প্রশান্তং মুদিতী প্রতিষ্ঠং তং ভাঘ্যরুদ্ ব্যাসমুনিং নমামি ॥ 

অযোগিনাং ছুবহং যদ্ যোগিনামিষ্টকামধুক্। 
মহোজ্জলমণিস্ত,পো যচ্ছেয়ং সত্যসংবিদাম্॥ 
রত্বাকরঃ প্রবাদানাং ভাষ্াং ব্যাসবিনির্ম্িতম্ । 
শিষ্যাণাং সুথবোধার্থং টাকেয়ং তত্র ভান্বতী ॥ 
উপোদ্ঘাঁতপ্রধানেয়ং সংক্ষিপ্ত পদবোধিনী। 
শঙ্কাবিকল্হীনাহস্ত মুদ্ায়ৈ যোগিনাং সতাম্ ॥ 

১। * ইহ খলু ভগবান্ হিরণ্যগর্ভে। যোগন্তাদিমো বক্তা । ন্মধ্যতেহত্র “হিরণ্যগর্ভো যোগন্ত 
বক্তা নান্ঃ পুরাতন” ইতি । হিরণ্যগর্ভোহত্র পরমর্ষেঃ কপিলস্ত সংজ্ঞাভেদঃ, যথোক্তং “বিচ্াসহীয়বস্ত 

মৈত্রীভাবের দ্বারা অবসিক্ত-অন্তঃকরণ-হেতু যিনি সকলের শরণ্য, করুণাতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া 
যিনি সৌম্যমুত্তি এবং মুদিতা-প্রতিষ্ঠ বলিয়া যাহার চিত্ত প্রশান্ত, সেই যোগভাষ্যকার ব্যাসমুনিকে 
প্রণাম করি । । 

অযোগীদের নিকট যাহা ছুরূহ কিন্তু যোগীদের নিকট যাহ! ইষ্ট বস্তর কামধেনুত্বরপ, যাহা শ্রেয় 
ব! মোক্ষবিষয়ক সত্যজ্ঞানের মহোঁজ্জল মণিজ্কুপসদৃশ এবং উৎকৃষ্ট বাদ সকলের রত্বাকরম্বরূপ--. 
সেই যোগভাব্য ব্যাসের দ্বারা বিরচিত, শিক্ষার্থীদের সহজে বোধগম্য হইবার জন্ত তাহার উপর 
এই ভাব্বতী নায়ী টীকা রচিত হইল। ইহা! প্রধান্ত শাস্বার্থের পরিবোধকারিণী ব্যাখ্যাধুক্ত, সংক্ষিপ, 
পদসকলের বোধক এবং শঙ্কা ও বিকল্প (নানারপ ব্যাখ্যা ) বঞজিত। ইহা সঙ্জন যোগীদের 
মুদিতাপ্রদদ হউক । 

১। এই স্য্টিতে তগবান্ হিরণ্যগর্ভ যোগবিগ্ভার আদিম উপদেষ্টা। এ বিষয়ে শ্বতি বথা-_. 
“হ্রিণ্যগর্ভই যোগের আদিম বক্তা, তদপেক্ষ! পুরাতন উপদেষ্টা আর কেহ নাই'। এ স্থলে 
হ্িরপ্যগর্ভ পরমর্ষি কপিলেরই অন্য নাম, যথা উক্ত, হইয়াছে “যিনি বিষ্তাসহায়বান্ অর্থাৎ আত্ম- 

* পাঠকের সুখবোধার্থ ভাস্বতীর পদসকল বহুস্থানে পৃথক্ পৃথক্ রাখা হইয়াছে। 

৭৬ 



৫৬২ ভান্বতী। [ ১১ 

আদিতাস্থ, সমাহিতম্। কপিলং প্রাহুরাচাধ্যাঃ সাংখ্যনিশ্চিতনিশ্চিতাঃ। হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ 
এম চ্ছন্দসি সত” ইতি। হিরণ্যম্ অত্যুজ্জলং প্রকাশশীলং জ্ঞানং, তদ্ গর্ভঃ অস্তঃলারে! যন্ত স 
হিরণ্যগর্ভ; পর্বপিদ্ধে! বিশ্বাধীশঃ। ভগবতঃ কপিলন্াপি ধর্ম্ঞানাদীনাং সহজাতত্বাৎ স শরন্ধাবস্তিঃ 
খষিভিঃ হিরপ্যগর্ভাখ্য়া পূজিত ইতি তন্তাঁপি হিরগ্যগর্ভসংস্তা | ভগবত কপিলেনৈব প্রবর্তিতৌ 
সাংখ্যযোগৌ । তত্র সাংখ্যে জ্ঞানযোগশ্চ পঞ্চবিংশতি স্তত্বানি চ সম্যগ, বিবুতানি, যোগে চঁ 
তত্বানামুপলব্যপায়ঃ ক্রিয়ায়োগশ্চ বিবৃতঃ। অত উক্ত “সাংখ্যযোগো পুরখাঁলাঃ প্রবদস্তি ন পণ্ডিতা” 
ইতি। কালক্রমেণ বহুসংবাদাদিষু বর্তমান! যোগবিগ্ঠা দুরধিগম! বভূব। ততঃ পরমকারুণিকো 
ভগবান্ পতঞ্জলিযেগবিগ্ঠাং হুত্রোপনিবদ্ধাং কত্ব! সুগমাং চকার। সুত্রলক্ষণং যথা-_-স্বল্লাক্ষর- 
মসন্দিগ্ধং সারবৎ বিশ্বতো মুখম্। অন্তভোভমনবদ্ঞ্চ হুত্রং সুত্রবিদেো৷। বিছ্ুরিতি ” এবংলক্ষণানি 
পাতঞ্জলযোগস্ত্রাণি ভগবান্ ব্যাসো গন্ভীরোদারেণ সারগ্রবাদময়েন সাংখ্যপ্রবচনভাম্বেণ ব্যাচচক্ষে। 
উক্তপ্থ “গঙ্গাগ্ঠাঃ সরিতো যদ্ধদ অন্ধেরংশেষু সংস্থিতাঃ। সাংখ্যাদি-দর্শনান্তেবমন্তৈবাংশেষু 
কখনশ” ইতি । 

তত্র প্রারিপ্সিতন্ত যোগশান্থস্ত প্রথমং হুত্রম “অথ যোগানুশাসনমিতি' | শিষ্টন্ত শাসনম্ 
অনুশাসনম। অথেতি শব্দ; অধিকারার্থঃ__আরম্তণার্থঃ। যোগান্ুশীসনং নাম যোগশাস্ত্ং তন্বারা 
যোগোহগীত্যর্থঃ অধিকৃতম্ আরব্ধমিতি বেদিতব্যম্। যোগঃ সমাধিঃ। ন চ সংযোগাদ্যর্থকোহয়ং 

জ্ঞানধুক্ত, আদিত্যন্থ বা! হৃাদয়স্থ জ্ঞানময় জ্যোতিতে নিবিষ্টচিত্ত ও সমাহিত, তাহাকে সাংখ্যশান্ত্রে 
নিশ্চিতমতি আচার্যেরা! কপিল বলিয়াছেন এবং তিনিই ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ বলিয়া! বেদে সম্যক্ 
স্তত হইয়াছেন” । হিরণ্য ঝা স্বর্ণের স্তাঁয় অত্যুজ্জল অর্থাৎ প্রকাশশীল স্তান, তাহা যাহার গর্ভ 
বা অস্তঃসার তিনিই হিরণ্যগর্ভ। তিনি পূর্ববস্থষ্টিতে ( সর্বভাবাধিষ্টাতৃত্বরূপ ) সিদ্ধিলাভ করায় 
ইহ স্থষ্টিতে বিশ্বের অধীশ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন। ভগবান্ কপিলেরও ধর্মজ্ঞানাদি ( পূর্ববাজিতত্ব- 
হেতু) ইহু জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়৷ ( পূর্বজন্মীয় সিদ্ধির সাঁদৃশ্ত থাকায় ) 
রদ্ধাবান্ খবিদের দ্বারা তিনিও হিরণ্যগর্ত নামে পৃজিত হইয়াছেন, তাই পরমধধি কপিলেরও এক 
নাম হিরণ্যগর্ভ। তগবান্ কপিলের দ্বারাই সাংখ্য-যোগ প্রবন্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সাংখ্যে 
জ্ঞানযোগের এবং পঞ্চবিংশতিতত্বের সম্যক বিবরণ আছে এবং যোগশাস্ত্রে উ তত্বসকলের উপলব্ধির 
উপার এবং ক্রিয়াধোগ বিবৃত হইয়াছে । এইজন্য কথিত হয় “সাংখ্য ও যোগ পৃথক্--ইহ! ঘুর্থেরাই 
বলে, পণ্ডিতের নহে” (গীতা )। কালক্রমে বহুব্যক্তিদের দ্বারা উপদিষ্ট ও নান! আখ্যায়িকায় 
নিবন্ধ হওয়ায় যোগবিদ্ত। ( সাঁধারণের নিকট ) দুর্তেয় হইয়াছিল। তজ্জস্য পরম কারুখিক ভগবান্ 
পতঞ্জলি ঘোগবিহ্থাকে সুত্রে নিবন্ধ করিয়া! স্থগম করিয়াছেন। হুত্রের লক্ষণ যথা--বাহ! অন্লাক্ষর- 
যুক্ত, সন্দেহ্বর্জিত, সারকথাযুক্ত, সর্ববদিক্ হইতে বুঝাইতে সমর্থ, নিরর্থক-শব্বহীন এমং নির্দোষ” 
তাহাকে ুত্রবিদের] স্র বলেন'। এইরূপ লক্গণযুক্ত পাতঞ্জল যোগহুত্র সকল ভগবান্ ব্যাল গম্ভীর 
বা! তলম্পর্শিব্যাধ্যাযুক্ত, উদার, সার ও প্রকট বাদময় সাংখ্যপ্রবচনতাষোর ছারা ব্যাখ্যাত 
করিয়াছেন। উক্ত হইয়াছে যথা গঙ্গাদি নদী সকল যেমন সমুদ্রেরই অংশরূপে সংস্থিত তত 
সাংখ্যাদি সমস্ত দর্শন ইহারই অংশে সংস্থিত অর্থাৎ এই ব্যাসভাব্বকে আশ্রয় 
তাহাদের প্রতিষ্ঠা । 

আরন্ধ বা! প্রারভীরুত সেই যোগশাস্ত্রের প্রথম সুত্র-_-“অথ যোগাহ্শাসনমূ।” উপদিই 
বিষয়ের পুনরায় শাসন বা উপদেশ করার নাম অন্গশাঁসন। “অথ এই শব্দ অধিকারার্থ বা 
আরম্তার্থ। যোগান্বশাসন নামক যোগশান্ত্-_লৃতরাং যোগও, ইহার দ্বারা অধিকৃত বা আর 
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যোগঃ। ঘুজ সমাধৌ ইতি শান্দিকাঃ। তেথাঞ্চ সমাধিঃ চিত্তসমাধানার্ঘকঃ ন চ তদেবার্ঘনানরাি- 
সু্রলক্ষিতঃ পাঁরিডাবিকঃ সমাধি: । সম্যগ, আধানমেব শাবিকানাং সমাধানষ্। এতদ্ বুজ, ধাতু 
যা যৌগ-শবঃ। স চ যোগঃ _সমাধানং সার্বভৌমঃ _কক্ষ্যমাণক্গিপ্তাদিসর্ভূমিসাধারণঃ 

৪ 

ক্ষিগুমিতি। চিত্তভূময়ঃ--চিত্স্ত সহজ! অবস্থাঃ। সংস্কারবশীদ্ যন্তামবস্থায়াং চিত্তং প্রায়ণঃ 
সম্ভিষ্ঠতে সা এব চিত্ততুমিঃ। পঞ্চবিধাশ্শত্তভময় ক্ষিপ্ত মূঢা বিক্ষিপ্ত! একাগ্রা নিরু্ধা চেতি। ক্ষিপ্ত 
চিত্ং ক্ষিপ্ত ভূমি, তথা মূদাদয়ঃ| তত্র যদ| সংস্কারপ্রত্যযধর্শবকং চিত্ত তত্বসমাধানচিকীর্যাহীনং 
সদৈবাস্থিরং ত্রমতি তদান্ত ক্ষিপ্ত ভূমিঃ। তাদৃশস্ত অপি প্রবলরাঁগাদিমোহবশস্ত চিত্তন্ত যা 
মুডাবস্থা সা মুঢ়া ভূমিঃ। ক্ষিপ্ান্ধিশিষ্টং বিক্ষিপ্তভূমিকং চিত্রম। তত্র কাদাচিৎকং চিত্ত- 
সমাধানং সমাধানচিকীর্যা চ তত্বজ্ঞানসমাধানঞ্চ দৃগ্ততে। অভীষ্টব্ষয়ে সদৈব স্থিতিশীল 
চিত্তাব ৷ একাগ্রভূমিঃ ৷ সর্ববৃত্তিনিরোধপ্রায়া চিত্তাবস্থা নিরুদ্ধভূমিঃ। চিত্তসমাঁধানমেব যোগ, তন্ত 
সার্বভৌমত্থাৎ পঞ্চন্বপি ভূমিযু যৌগসম্ভবঃ স্তাঁৎ। তত্র প্রবললোভমোহাদিবশীৎ কদাচিৎ ক্ষিতুমূঢ়র়ো- 
ভূ ম্যোঃ কিয়চ্চিত্তসমাধানং ভবতি নচ তৎ কৈবল্যায় ভবতি। যথ৷ জযদ্রথন্ত প্রবলদ্বেষাধীনন্ত। 
য্ত বিক্ষিপ্তে-_বিক্ষিপ্ুভূমিষ্ঠে চেতসি জাতঃ বিক্ষেপোপসর্জনীভূতঃ__উপসর্জজনভাঁবেন-_গৌপভাবেন 

শ্প্প্পেপপ্পিস্পা পাপ্পাািপাশী শিট বাশি শী শী সী পাপ সর 

হইল, ইহা! বুঝিতে হইবে। যোগ শবের অর্থ সমাধি, ইহা সংযোগ আদি অর্থক নহে। থুজ 
ধাতুর অর্থ সমাধি ইহা ব্যাকরণবিদের৷ বলেন। তন্মতে সমাধি অর্থে যে-কোন বিষয়ে চিত্তের 
সমাধান বা স্থিরতা, তাহ! “তদেবার্থ মাত্র'-”*” (৩য় পাদ ৩ সুত্র) এই যোগম্ত্রে লক্ষিত পারি- 
তাঁধিক (নির্দিষ্ট বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত ) সমাধি নহে। ব্যাকরণবিৎদের মতে সম্যক আধান বা 
স্থিরতামাত্রই চিত্তের সমাধান। এইরূপ অর্থধুক্ত যুজ. ধাতুর দ্বার! এই “যোগ” শব নিষ্পন্ধ হইয়াছে । 
সেই যোগ বা চিত্তসমাঁধান সার্বভৌম অর্থাৎ পরে কথিত ক্ষিপীদি সর্ব চিত্ত-ভূমিতেই সম্ভব 
এরূপ চিত্তধর্ম। 

“ক্ষিগুমিতি” | চিত্তভূমি অর্থে চিত্তের সহজ বা হ্বাভাবিকের মত অবহা। পূর্ববসঞ্চিত সংস্কারবশে 
(সহজত ) যে অবস্থায় চিত্ত অধিকাংশ সমর অবস্থিতি করে তাহাই চিত্তভূমি। চিত্তের ভূমিকা পঞ্চবিধ 
যথা দ্গিপ্, মূ, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। যে চিত্ত ক্ষিপ্ত বা স্বতাবত অত্যন্ত অস্থির তাহাই 
কষিপ্তভূমি ; সূঢ় আদি চিত্তভূমি সকলও তদ্রুপ অর্থাৎ যে চিত্ত বিষয়ে অত্যন্ত মুগ্ধ তাহ। মূঢ়ভূমি, ইত্যাদি- 
রূপ। তন্মধ্যে যখন সংস্কার-প্রত্যয়-ধর্মমক চিত্ত, তত্বব্বিয়ক ধ্যান করিবার চেষ্টাবজিত হইয়া 
সর্ব অস্থির হইয়া বিচরণ করে তাহাই চিত্তের ক্ষিপ্ত ভূমি। তাঁদুশ এবং প্রবল রাগাদি মোহে 
বশীভূত চিত্তের যে মুগ্ধ অবস্থা তাহা মুঢ় ভূমি। ক্ষিপ্ত হইতে বিশিষ্ট বা সামান্য উৎকর্ধযুক্ত 
চিত্ত বিক্ষিপ্ততূমিক ৷ তাহাতে কখন কখন চিত্তের স্থৈর্্য, চিত্তকে স্থির করিবার জন্য চেষ্টা গ্রবং 
তত্ববিষয়ক জ্ঞানে চিত্তদমীধানও দেখ! বাঁয়। অভীষ্ট বিষয়ে (স্বেচ্ছা) সদা স্থিতিণীল বে 
চিন্তাবস্থা তাহাই একাগ্রভূমি। যে চিত্তাবস্থায় সর্ববৃত্তির নিরোধের প্রীধান্থ তাহাকে নিরুদ্ধ ভূমি 
বল! বায়। চিন্তকে সমাহিত করাই যৌগ, তাহা সর্বভূমিতে (সাঁততিক ন! হইলেও সামরিক ) 
সম্ভব বলিয়া উক্ত পঞ্চভূমিতেই যোগ হইতে পারে। তন্মধ্যে, প্রবল লোত বা! মোহ-ব্শত 
কদাচিৎ ক্গিত্ত এবং মূঢ় ভূমিতেও কিছুকালের জন্ঠ চিত্ত স্থির হইতে পারে কিন্তু তাহা কৈবল্য- 
প্রাপক নহে, যেমন প্রবল বেযাধীন হইয়। জয়দ্রথের হইয়াছিল। যাহা বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ দিদি 
ভূমিক চিত্তে, জাত এবং উপসর্জনীতৃত বিক্ষেপধুক্ত অর্থাৎ উপনর্জননূপে বা গৌণভাবে আছে 



৬৬৪ ভান্বতী। [১২ 

উদ্বিত্বরসংস্কাররূপেণ ত্র অনষ্টো৷ বিক্ষেপসংস্কাবঃ স্থিতস্তাদৃশস্ত চিত্তন্ত বিঙ্গিপগুতূমিকন্ত সমাঁধিরপি ন 
সম্যগ, যোগপক্ষে__কৈবল্যপক্ষে বর্ততে। বিক্ষিপ্ততৃমিকম্ত সনাধানং সবিপ্লবং ততশ্চ তাদৃশঃ সাধকো 
বদ! বিক্ষেপাভিভূতে। তবতি তদ৷ গ্রমত্স্তবজ্ঞনহীনঃ পৃথগ জন ইবাচরতি । 

যন্বিতি। একাগ্রভূমিকে চেতপি জাতঃ সমাধিঃ সন্ুতমর্থং__পারমাঁথিকং তত্বং প্রদ্যোতয়তি _ 
প্রখ্যাপয়তি, বতপ্রজ্ঞরা পারমার্থিকহানোপাদানবিষয়ে অব্যর্থাধ্যবসায়ে! জাত ইত্যর্থ। তথাচ 
ক্ষিণোতি ক্লেশান্--ততজ্ঞানন্ত চেতসি উপস্থানানবিদ্যাদীন্ ক্লেশান্ স যোগঃ ক্রমশঃ বদ্ধাগ্রসবান্ 
করোতি ? ক্লেশমূলানাং চ কর্বণীং নিবর্ধ্যমানত্বাৎ কর্ধবন্ধনং শ্লথযতি, কিঞ্চ নিরোধং--সর্বব্তি- 
হীন্তামভিমুখং করোতি । এষ সম্প্রজ্ঞাতো যোগঃ। একাগ্রভূমিকম্ত চেতসম্তন্ববিষরিণী প্র্ত। 
সম্প্রজ্ঞানম্। তদা গ্রহীত্গ্রহণগ্রাহেযু তৎস্থৃতদঞ্জনতা তবতি, তাদৃশসম্পরজ্ঞানবান যোগঃ 
সন্প্রজাত ইত্যর্থ। স ইতি। বক্ষ্যমাণলক্ষণকবিতর্কাদিপদার্থান্ুগতঃ সম্প্রজ্ঞাত ইত্যুপরিষ্টাৎ 
প্রবেদরিষ্যামঃ_বক্ষ্যামঃ । সর্বেতি। সম্প্রজ্তাতসিদ্ধৌ সম্প্রজ্ঞানন্তাপি নিরোধে যঃ সর্ববৃত্তিনিরোধঃ 
স হসম্প্রজ্ঞাতে। যোগ ইতি। 

২। তস্তেতি। অভিধিৎসয়। _-অভিধানেচ্ছয়।। যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ ইতি যোগ- 
লক্ষণম্ অব্যাধ্যতিব্যাপ্ডরিদোষহীনং ন্ায্যমনবদ্যং প্রক্ষুটঞ্চ। সর্বেতি। সর্বশববাগ্রহণাৎ_ 

এরূপ উদয়ণীল সংস্কাররূপে (যাহ প্রত্যয়রূপে ব্যক্ত হইবে ) যথাধ বিক্ষেপ-সংস্কার সকল অবিনষ্ট 
অবস্থায় থাকে তাদৃশ বিক্ষিপ্রভূমিক চিত্তের যে সমাধি তাহাঁও যোগপক্ষে অর্থাৎ কৈবল্যপক্ষে, 
বর্তায় না বা মুখ্যত কৈবল্য সাধিত করে না। কাবণ বিক্ষিপ্ত ভূমিতে চিত্তের যে স্থিরতা হয় 
তাহাও সবিপ্লব ব! ভঙ্গশীল (কারণ স্ুপ্তভাবে স্থিত বিক্ষেপসংস্কার সকল পুনঃ ব্যক্ত হইবে) 
তজ্জন্ঠ তাদূশ সাধক বখন পুনঃ বিক্ষেপের দ্বারা অভিভূত হন তখন প্রমাদঘুক্ত, তত্বঙ্ঞানহীন, 
সাধারণ ব্যক্তির সায় আচরণ করেন। 

স্থিতি । একাগ্রভূমিক চিত্তে জাত সমাধি সন্ভুত বিষয়কে অর্থাৎ পারমার্থিক তত্বকে 
( পরমার্থ-বিষয়ক ও সংস্বরূপ অন্ুভবযোগ্য পঞ্চবিংশতি তত্বকে ) প্রদ্যোতিত বা খ্যাপিত করে, 
যে প্রজ্ঞার ফলে পরমার্থদৃষ্টিতে যাহা হেন্ন এবং উপাদেয় বলিয়া গণিত হয় তাহাতে অব্র্থ 
অধ্যবসায় বা হানোপাদান চেষ্টা উৎপাদিত হয় ( তখন যাহ! হেয় বলিয়া জ্ঞান হয় তাহ! আর 
গৃহীত হয় না এবং যাহা উপাদেয়রূপে বিজ্ঞীত হয় তাহাও পুনঃ পরিতাক্ত হয় না)। কিঞচ 
তাহা ক্লেশ সকলকে ক্ষীণ করে, কাবণ তত্ববিষয়ক জ্ঞান সর্ধবদা চিত্তে উপস্থিত থাকায় ( একাগ্র- 
ভূমিক বলিয় ) সেই যোগ অবিদ্যাদি ক্লেশ (সংস্কাব) সকলকে স্বান্ুরূপ বৃত্তি উৎপাদনের 
শক্তিহীন করে। পুনশ্চ রেশমূলক কর্মঘদকল নিবৃত্ত ইওষাতে তাহা কর্মবন্ধনকে শিথিল করে, 
তম্বযতীত নিরোধকে অর্থাৎ চিত্তের সর্ববৃত্তিহীন বে অবস্থা তাহাঁকেও অভিমুখ করে। ইহাই 
সম্্রজ্জাত যোগ বা একাগ্রভূমিক চিত্তের তত্ুবিষরিণী প্রজ্ঞারূপ সম্প্রজ্ঞান। তখন, গ্রহীতৃ-গ্রহণ- 
গ্রাহ্রূপ তত্ববিষয়ে চিত্তের তংস্থ-তদঞ্জনত। অর্থাৎ এঁ এ বিষিয়ে অবস্থিতিপূর্র্বক তদাকারতা- 
প্রাপ্তি বা ধ্যেয় বিষয়ের দ্বার! চিত্তের পরিপূর্ণতা হয় (১1৪১ প্রষ্টব্য)। তাদৃশ সম্যক্ প্রজ্ঞানযুক্ত 
যোগই সম্প্রজ্ঞাত যোগ। “স ইতি”। বক্ষ্যমাণ লক্ষণযুক্ত বিতর্কার্দি-পদার্থের অন্থগত যোগই 
সম্প্রজ্ঞাত। এ বিষয় পরে প্রবেদন করিব বা বলিব (১।১৭)। 'সর্বেতি' । সম্প্রজাত 
সমাধি সিদ্ধ হইলে পর সেই সম্প্রজ্ঞানেরও নিরোধপুর্বক যে সর্ধবৃত্তির নিরোধ হয় তাহাই 
অসম্প্রজ্ঞজাত যোগ । 

২। “তন্তেতি'। অভিধিৎসার জন্য ব। বলিবার ইচ্ছায়। চিত্ববৃত্ির নিরোধই যোগ-- 



১২] যোগভান্ত-টীকা। ৪ 
সর্বচিত্তবৃত্তিনিরোধো যোগ ইত্যকথনাৎ সম্পরজ্জাতোহপি উক্তযোগলক্ষণন্তর্গতো ভবতি। সম্পরজ্ঞাতে 
যোগে তত্বজ্ঞানরূপ! বৃত্তি ন নিরুদ্ধা ভবে তদন্তাশ্চ নিরন্ধ! ভবস্তীতি। চিন্তমিতি। প্রখ্যা__ 
প্রকাশম্বতাবাঃ প্রকাশাধিকাঃ সর্ব বোধাঃ লা চ সত্বগুণ্ত লিলম্। প্রবৃত্তিঃ-_ইচ্ছাদয়ঃ 
সর্বাশ্টেষ্টাঃ। সা! চ ক্রিয়াশীলন্ত রজসো! লিঙ্গমূ। স্থিতিঃ -আবৃতন্বরূপাঃ সর্বে সংস্কারাঃ সা হি 
স্থিতিশীলম্ত তমসঃ স্যালক্ষণ্যম্। চিত্ত এতেযাঁং ক্রিবিধগুণধর্্মাণাং লাভাচচিততং ত্রিগুণং। 

প্রখ্যেতি। প্রখ্যারূপং চিত্তসত্বং- চিত্তরূপেণ পরিণতং সন্বং, যদদ। রজন্তমোভ্যাং সংস্থষ্টং 
_-সম্প্রযুক্তং বিক্ষেপমোহ্বহুলমিত্যর্থ, ভবতি, তদা তচ্চিতমৈশ্বযবিষয়প্রিয়ং-_শ্ব্যং_লৌকিকী 
প্রভৃতা তচ্চ শব্দা্দিবিষয়শ্চ প্রিয়ো যস্ত তাদৃশং ভবতি। তদদিতি। চিত্তসত্বং যদা তমসান্ু- 
বিদ্ধং__তামসকর্সংস্কারাভিভূতং তবতি তদা অধশ্ীদীনাম উপগম্-উপগতম্ অধন্মাদীনাং 
সংস্কারবিপাকবদিত্যর্থঃ ভবতি। তদেব চিত্তসত্বং যদ প্রক্ষীণমৌহাবরণং সর্বতঃ প্রগ্ভোতমানং 
_সম্প্রজ্জাতবদিত্যর্থ:, তথা চ রজোমাত্রয়া--রজসে| মাত্র। কার্ধ্যকরং পরিমাণং তয্বানুবিদ্ধং 
চিত্তসত্বং ধর্মজ্ঞানবৈরাগ্যে্বধ্যোপগং ভবতি। ধর্শঃ__অহিংসাদিঃ, জ্ঞানং__যোগজা প্রজ্ঞা, 
বৈরাগ্যং-_বণীকারাখ্যম্, শশ্বধ্যং__বিভূতিং, এতত্বন্মকং ভবতি চিত্বং। তদেব চিত্তসন্্ং 
রজোলেশমলাপেতং-__রজোলেশকৃতান্ মনাদ্__বিক্ষেপরূপাদ্ অপেতং_ নির্ুক্তম। ন হি 
ত্রিগুণং চিত্তং কদাঁপি রজোগুণহীনং ভবতি, তন্মান্ মগন্তেবাপগমনং বিবক্ষিতং ন রজস 

যৌগের এই লক্ষণ অব্যান্তি বা অমম্পূর্ণত! ও অতিব্যান্তি ৷ যথার্থ লক্ষণকে অতিক্রম করা--এই 
উভয় প্রকার দোষবজিত, শ্াঁয়সঙ্গত, অদোষ এবং প্রন্ফুট। “সর্বেতি' ৷ “সর্ব” শব ব্যবহার না 
করায় অর্থাৎ_যৌগ সর্বচিত্তবৃত্তির নিরোধ_-ইহা না বলায়, সম্পরজ্ঞাতও উক্ত যোগ-লক্ষণের 
অন্ততুক্ত হইয়াছে ( সর্ববৃত্তির নিরোধ বলিলে কেবল অপশ্রক্তাতই বুঝাইত )। সম্প্রজ্ঞাত যোগে 
তত্তজ্ঞানরূপ (কোনও এক অভীষ্ট) বৃত্তি নিরদ্ধ হয় না, তথ্যতিরিক্ত অন্যবৃত্তি সকল নিরুদ্ধ হয়। 
“চিত্তমিতি'। প্রখ্যা অর্থে প্রকাশ-স্বভাবক বা প্রকাশাধিক্যযুক্ত সমস্ত বোধ, তাহা দত্বগুণের 
চিহ্ন। প্রবৃত্তি অর্থে ইচ্ছাদি সমস্ত চেষ্টা, তাহ৷ ক্রিয়াস্বভাব রজোগুণের চিহ্ন। স্থিতি অর্থে 
প্রকাশের বিপরীত আবরণম্বরূপ সমস্ত সংস্কার, তাহা স্থিতিণীল তমর নিজস্ব লক্ষণ। চিত্তে এই 
ব্রিবিধ গুণম্বভাব পাওয়৷ যাঁয় বলিয়া চিত্ত ব্রিগুণাত্মক। 

প্রত্যেতি' | প্রখ্যারূপ চিত্তসত্তব বা চিত্তরূপে পরিণত জত্বণ্তণ (চিত্তের সাত্বিকাংশ ) বখন 
র্জন্তমর সহিত সংস্থষ্ট ব! সংযুক্ত থাকে অর্থাৎ বহু বিক্ষেপ (রজ ) ও মোহ (তম) -ুক্ত হয়ঃ তখন 
সেই চিত্তের নিকট শ্বধ্য ও বিষর সকল প্রিয় হয়, শব অর্থে লৌকিক প্রভূত্ব, তাহা! এবং শব্দাদি 
বিষয় যাহার প্রিয়, তাদৃশ-স্বভাবক হয়। “তদিতি'। চিত্বসত্ব ঘখন তমোগুণের দ্বারা অন্থুবিদ্ধ 
অর্থাৎ তামস কর্মের সংস্কারের দ্বারা অভিভূত থাকে তখন অধন্্াদিতে উপগত বা তদনুদরণশীল হয় 
অর্থাৎ অধর্াদি সংস্কার সকলের বিপাঁক ব। ফল-যুক্ত হয়। সেই চিত্তসত্বের যখন মোহরূপ আবরণ 
প্রবষ্টরূপে ক্ষীণ হয় তখন তাহা সর্বত ব| সর্ধপ্রকারে প্রস্োতমান অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞানযুক্ত 
খ্যাতিমান হয়; আর রজোমাত্রার দ্বার! অর্থাৎ রজোগুণের যে মাত্র! বা! কাধ্যকর পরিমাথ 

( ধর্মজ্ঞানাদি খ্যাপিত করার জন্য যাবন্মাত্র রজোগুণের আবশ্তক তাবন্মাত্র ) তন্থারা অন্থুবিদ্ধ 
চিত্রসত্ব ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং এরশ্বধ্য-রূপ বিষয়ে উপগত হয়। ধর্ত্ম অর্থে অহিংসাদি বা যম- 
নিয়ম-দয়া-দান এই ছাদশ, জ্ঞান অর্থে যোগজ প্রজ্ঞা, বৈরাগ্য অর্থে বশীকার বৈরাগ্য (১১৫), 

শ্রধ্য অর্থে যোগজ বিভৃতি--চিত্ত তখন এই সকল গুণসম্প্ন হয়। সেই চিত্তসন্ব যখন 
রজোগুণের লেশমাত্র মলশূন্ত হয় অর্থাৎ লেশমা্র অবশিষ্ট রজোগুণের যে মূল বা বিক্ষেপরগ 
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ইতি। রক্ত তদ| সদৃশগ্রবাহরূপং বিবেকখ্যাতিগতবিকারং জনর়তি ন চ তআন্থাং 
বিষয়খ্যাতিমুৎপাগ্ঠ সত্বস্ত বিকারং মালিন্যঞ্চ সংঘটয়তীতি বিবেচ্যম্। 

্বরূপপ্রতিষ্ং- _সত্বমাত্রপ্রতিষ্ঠং। সব্রস্ত উৎকর্ষকাষ্ঠে বিবেবখ্যাতিঃ, তন্মাবরপ্রতিষ্ঠত্বাদ্ 
রজোমালিন্তাহীনত্বাচ্চ সত্বং স্বরূপপ্রতিষ্ঠমিত্যর্থঃ। এবং বুদ্ধিসত্্পুরুতান্যতাখ্যাতিমাত্রং চিত্তসত্বং 
ধর্দমমেঘধ্যানৌপগং ভষতি। তং পরং প্রসংখ্যানমিত্যাখ্যায়তে যোগিভিঃ। বিবেকজসিদ্ধি্ত 
অপরং প্রসংখ্যানম্। বুদধিপুরুষয়োর্ধিবেকন্ত স্বরূপমাহ চিতীতি। চিতিশক্তিঃ_ পৌরুষচৈতন্ঠম্, 
অপরিপামিনী--সর্ববিকারহীনা, অপ্রতিসংক্রমা-_কাধ্যজননায় প্রতিসঞ্শারহীনা, দশিতবিষয়া 
_-র্শিতঃ সদা জাতো বুদ্ধিরূপঃ প্রকাশ্বিষয়ো যয়া সা, শুদ্ধা-_গুণমলরহিতা, অনস্তা_ 
অ্তত্বারোপণাধোগ্যা চ। ইয়ং বিবেকথ্যাতিঃ সত্বগুণাত্মিকা-_সত্বং প্রকাশণীলং তচ্চ চিতঃ 
অবতাসোপগ্রহণযোগ্যং ন তু স্বগ্রকাশং, তত্রপা বিবেকথ্যাতিঃ পরিণামিনী জড়া চেতি অত- 
শ্চিতঃ বিপরীত হেয়! ইতি। পরেণ বৈরাগোণ তামপি খ্যাতিং নিরুণদ্ধি চিত্তম। তদবস্থং 
হি চিত্তং সংস্কারোপগং-_সংস্কারমাত্রশেষং প্রত্যয়হীনং ভবতি। সবিপ্লীবে তু নিরোধে বুখান- 
সংস্কারান্তিস্তি তত এব নিরোধভঙ্গঃ। তন্মাৎ নিরোধাবস্থায়াং প্রত্যযহীনত্বেঘপি চেতঃ 
সংস্কারমাত্রেণাঁবতিষ্ঠতে ৷ কৈবল্যে তু সর্বসংস্কারাণাং প্রবিলয়ঃ | তদ! চিত্ত স্বকারণে প্রধানে বিলীয়তে 

চাঞ্চল্য তাহ! হইতে অপেত বা নিন্যুক্ত হয়। ত্রিগুণাত্বক চিত্ত কখনও সম্পূর্ণ রজোগুণহীন 
হইতে পারে না, তজ্জন্য রজোগুণের মলের অপগমের কথাই বল! হইয়াছে, রজোগুণের নহে। 
চিত্রস্থ রজোগুণ তখন সদৃশ-বৃত্তির প্রবাহরূপ বিবেকখ্যাতিগত  বিকারমাত্র (একাকার 
বিবেকপ্রতায়ের ধারা ) উৎপন্ন করে তন্ক্তীত অন্য কোন বিষয়ের খ্যাতি উৎপন্ন করিয়া! সত্বের বিকার 
এবং মালিন্ঠ ঘটায় ন! ইহা! বিবেচ্য । 

স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ অর্থে সত্বমাত্রে প্রতিষ্ঠ, বুন্ধিসত্বের উৎকর্ষের কাষ্ঠাী বা সীম! বিবেকথখ্যাঁতি, 
তাবম্মান্রে প্রতিষ্ঠিতত্বহেতু এবং রজোগুণের মালিন্যবঞ্জিত হয় বলিয়া বুদ্ধিগ্থ সত্বকে তদবস্থার ক্বরাপ- 
প্রতিষ্ঠ বলা হয়। এইরূপে বুদ্ধিসত্বের এবং পুরুষের ভিন্নতা-খ্যাতি-মাত্রে প্রতিষ্ঠ চিত্তসত্ব 
ধঙ্্মেধধ্যানে উপগত হয়। তাহাকে যোগীরা পরম প্রসংখ্যান বলেন। বিবেকজ সিদ্ধিকে 
অপর প্রসংখ্যান বলেন। বুদ্ধি ও পুরুষের ভিন্নতার স্বন্নপ বলিতেছেন। “চিতীতি”। চিতিশক্তি 
অর্থে পৌরুষটৈতন্য, তাহ! অপরিণাঁনিনী বা সর্ব প্রকার বিকারশৃন্ঠ, অপ্রতিসংক্রদা বা 
কাধ্যজননের জন্য অগ্ত্র প্রতিসঞ্চারহীন, দপিত-বিষয়! অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ প্রকাশ্য বিধয় তীহার 
দ্বারা দশিত বা সদাজ্ঞাত হয়, শুদ্ধ বা ত্রিগুণ-মল-রহিত এবং অনন্ত। অর্থাৎ অন্তত্ব-ধন্ম 
তাহাতে আরোপণ করার যোগা নহে। আর «ই হিবেকখ্যাতি সব্তগুণাকত্মিকা। সন্ত 
অর্থে প্রকাশশীলভাব, তাহা চিৎশক্তির অবভাসগ্রহণের অর্থাৎ তন্বারা চেতনের মত হইবার 
উপযোগী কিন্তু ম্বপ্রকাশ নহে, এতজ্রপ যে বিষেকথ্যাতি তাহাও পরিণামী এবং জড় তঙ্জন্ 
তাহা চিতির বিপর্টুত এবং হেয়। পরবৈরাগ্যের বারা চিত্ত সেই বিবেকথ্যাতিকেও নিরুদ্ধ 
করে। তদবস্থ অর্থাৎ নিরুদ্ধাবস্থায়, চিন্ত সংস্কারোপগ অর্থাৎ সংস্কারমাত্র-অবশিষ্ট ও প্রতাক্কহীন 
হয়। সবিপ্লব বা ভঙ্গশীল যে নিরোধ সমাধি 'তাহাতে (প্রত্যরের উখানদ্ধপ ) বুখাানসংস্কার 
সকল বর্তমান থাকে, তাহ! হইতেই নিরোধের ভঙ্গ হয়। তজ্জন্য নিযোৌধাবস্থার প্রত্যয়হীন 
হইলেও চিত্ত সংস্কারমাত্ররূপে অবস্থিত থাকে। কৈব্যাবন্থায় সমস্ত সংস্কারেরও স্দাকালীদ 
লয় হয় (লয় অর্ধে শ্বকারণে লীন হইয়া থাকা, অত্যন্ত নাশ নহে। কোনও ভাব পদার্ধের 
সম্যক নাশ সম্ভব নহে)। তথন চিত্ত স্বকারণ প্রধানে বা প্রক্কভিতে লীদ হঙ, 
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ন চ পুনরাবর্ততে। সম্পরজ্ঞানং লন্ব তাপি নিরুধ্য যদ] প্রত্যয়হীনা নিরু্ধাবস্থ] 
অধিগম্যতে তদা সোহসম্প্রজ্ঞাতযোগ ইতি। ধ্যেয়বিষয়রূপন্ত বীজন্তাভীবাৎ নিরোধ; সমাধিঃ 
নির্বাজ ইত্যুচ্যতে। 

৩। তদিতি নুত্রমতারয়িতুং পৃচ্ছতি। তদবস্থে-_সর্ধবৃত্তিনিরুদ্ধে ইত্যর্থঃ চেতদি সতি 
বিষয়াভাবাৎ__পুরুষবিষয়রূপাত্মবৃদ্ধেরপ্যভাবাদ্ বুদ্ধিবোধাত্মা--আত্মবুদ্ধেবোদ্ধেত্যর্থ, পুরুত্ঃ কিং 
্বতাবঃ। উত্তরং তদেতি হুত্রম। তদা নির্ধাজসমাধৌ চিতিশক্তিঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠাঁ_-উপচারিক- 
বৈরূপ্যহীনা ভবতি যথা কৈবল্যে চিত্তন্ত পুনরুখানহীনলয়ে। নিধিকারায়াশ্চিতিশক্তেঃ কথং 
পুনঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠেত্যাহ। বুখিতে চিত্তে সতি স্বরূপপ্রতিষ্ঠাপি চিতি ঁ তথেতি প্রতীয়তে। 

৪। কথং চিতিশক্তিঃ ্বরূপাপ্রতিষ্ঠেব প্রতিভাসতে, দর্শিতবিষয়্থাদ বুত্তিসারপ্যমিতরত্র। 
পুরুবিষয়! বৃদ্িবৃততযঃ পৌর প্রকাশেন প্রকাশিত! ভবস্তি। এবং দর্শিতবিষয়ত্বাৎ পুরুষঃ বৃত্তিসরূপ 
ইব প্রতীয়তে। বুখান ইতি। বুখানে--অনিরুদ্ধচিন্ততায়াং য| বৃত্তয়স্তদবিশিষ্বৃতি:-__তাতি্ু ত্বিভিঃ 
সহ অবিশিষ্টা-_-একবতপ্রতীয়মান! বৃত্তিঃ__সত্তা যন্ত তাঁদুশে! ভবতি পুরুষঃ। অত্রেদং পঞ্চশিথাঁার্য্য- 
সত্রমূ। একমেব দর্শনং--চৈতন্ম্, থাতিঃ বুদ্ধিরেব দর্শনমিতি। চিন্রপং পুরুষোপদর্শনং তথা 
ুদ্ধরূপ| খ্যাতিশ্চ একমবিভাঁগাপন্নং বস্ত ইব প্রতীয়ত ইত্যর্থ; | 

আর পুনরাবর্তন করে না। সম্প্রজ্ঞান লাভ করিয়া তাহাও রোধ করিলে যে প্রত্যক্সহীন নিরন্ধ 
অবস্থা অধিগত হয় তাহাই অসম্প্রজ্াত যোগ। ধ্যের আলম্বনরূপ বীজের তথায় অভাব হয 
বলিয়। নিরোধসমাঁধিকে নিবীজ বলে। 

৩। “তদিতি' | সুত্রের অবতারণ! করিবার জন্য প্রশ্ন তুলিতেছেন। তদবস্থায় অর্থাৎ 
চিত্তের সর্ববৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে, বিষয়ের অভাব হেতু অর্থাৎ পুরুষবিষয়া আমিত্ববুদ্ধিরও অভাবে, 
বুদ্ধিবোধাত্ম! অর্থাৎ আমিত্ব-বুদ্ধির বিজ্ঞাত। যে পুরুষ, তাহার কিরূপ স্বভাব অর্থাৎ তিনি কি 
অবস্থায় থাকেন? ইহার উত্তর “তদা! ভর, এই হুত্রে বল! হইতেছে। তখন অর্থাৎ সেই 
নির্বাসমাধিতে চিতিশক্তি স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হন অর্থাৎ বুখিত অবস্থায় তাহাতে যে বৈরূপ্য | 
বিকার আরোপিত হয় তথ্বজ্জিত হুন, যেমন কৈবল্যাবস্থায় ব| চিত্তের পুনরুখানহীন ( শাশ্বতিক ) লয় 
হইলে হয়। ( সদা) নির্ধিকার চিতিশক্তির আবার পুনঃ স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা কিরূপে বক্তব্য হয়? তাই 
বলিতেছেন যে, চিত্তের বুখিত অবস্থায় চিতি স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ থাঁকিলেও (চিত্তবৃত্তির সহিত তাহার 
সারূপ্য মনে হয় বলিয়া) তিনি তদ্রপ নহেন__এইরূপই প্রতীতি হয় (কিন্তু চিত্ত লয় হইলে আর 
তত্্রপ প্রতীতির অবকাশ থাকে ন| তাই তখন চিতিকে স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ বল] হয় )। 

৪1 চিতিশক্তি কেন স্বরূপে অপ্রতিষ্ঠের গ্তার প্রতিভাসিত হন? তাহার উত্তর যথা, দশিত- 
বিষয়ত্ব-হেতু ( ব্যথিত অবস্থায় ) চিত্তবৃত্তির সহিত দ্রষ্টার একরূপত। প্রতীতি হয়। পুকুবিষয়া-_ 
অর্থাৎ পুরুষাকার! “আমি জ্ঞাতা” ইত্যাত্মক (দ্রষ্টার জ্ঞানৃত্ব এবং বুদ্ধির আমিত্ব, পুরুম্যাকারা বুদ্ধিতে 
ততুত্ধয়ের একাকারতা হওয়ার তাহার লক্ষণ “আমি জাত! ) বুদ্ধিবৃত্তি সকল পুরুষের প্রকাশের বার! 
প্রকাশিত হওয়াই দরশিতবিষযৃত্ব, তাহার ফলে বুুখানকালে ত্রষ্া বুদধিবৃত্তির সদৃশ বলিয়। প্রতীত হন। 
'বুখান ইতি” | বুখানে অর্থাৎ চিত্ত যখন অনিরুদ্ধ বা ব্যক্ত থাকে ত্দবস্থায় যে চিতবৃতি, ভাহা 
হইতে পুরুষ অবিশিষ্টবৃত্তি বা অভিন্ন একইরূপ প্রতীয়মান বৃত্তি বা সা যাহার তাদৃশ, অর্থাৎ 
সমানাকার, প্রতীত হন। এ বিষয্বে পঞ্চশিখাচার্যের সথত্র যথা,_“একই দর্শন ব| চৈত্, খ্যাতি ব| 
বুদ্ধিই দর্শন”, অর্থাৎ, চিন পুরুষের উপদর্শন এবং বুদ্ধির খ্যাতি ইহার! বিভি্ হইলেও এক অসি 

বন্তরূপে গ্রভীত হয়্। , 
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চিত্রমিতি ৷ আযঙ্কান্তমি্ধথ! সান্গিধ্যাদ্ অসংস্পৃশ্তাপি উপকরোতি তথ! চিত্তং সাননিধ্যাদেব পুরুষন্ত 
ভোগাপবর্গীবাচরতি। সান্গিধ্যমত্ত্র একপ্রত্যয়গতত্বং ন চ দৈশিকং সান্নিধ্য, দেশকালাতীতত্বাৎ পুরুষস্ত 
প্রধানস্ত চ। তচ্চ চিত্ং দৃশ্তাত্বেন স্বভাবেন পুরুতত্ত স্বামিনঃ স্বং ভবতি। মম বুদ্ধিরিত্যববোধ এব 
তৎম্ব-ভাবাবধারণে প্রমাণম্। দরত্বশ্তত্বে এব মৌলিকম্বভাবৌ ততো ন তয়োর্হেতুরস্তি, 
তস্থাভাব্যাদ ভ্রষ্টা সহ দৃষ্থা| বুদ্ধিঃ সংযুঞীত। পুঞ্প্রধানয়োনিত্যত্বাৎ সংযোগোহনাদিঃ। ঘ চ 
সংযোগঃ প্রবাহরপত্বাৎ হেতুমানিত্যুপরিষ্টাদ বক্ষ্যতি। 

৫1 তাইতি। বৃত্বয়ঃ পঞ্চতয্যঃ__পঞ্চবিধাঃ, তথা চ তা; ক্রিষ্টাস্তথ! অক্রিষ্টা ইতি দ্বিধা। 
ক্লেশেতি। ক্েশহেতুকাঃ _ক্রেশাঃ__অবিদ্াদয়ঃ যে বিপর্্যস্তপ্রত্যয়াঃ ব্রিশ্নন্তি তে র্রেশাঃ, তন্ময়া- 
স্তনুলাশ্চ বৃত্তয়ঃ ক্রিষ্টাঃ তাশ্চ কর্মসংস্কারসঞচ়স্ত ক্ষেত্রীভূতাঃ। তদ্বিপরীত! অক্রিষ্টা বৃত্তয়ঃ বিবেক- 
খ্যাতিবিষয়াঃ। বিবেকেন চিত্তন্ত নিবৃত্তিন্ততস্তাদৃহ্ো বৃতয়ঃ গুণাঁধিকারবিরোধিন্যঃ__গুণপ্রবৃত্তেরেব 
ক্লেশাঃ১ঃ অতো গুণনিবর্তিকাঃ খ্যাতিবিষয়া বৃত্তয়োইক্রিষ্টাঃ | বিবেকবিষয়৷ মুখা। অকিষ্টা 

€চিত্তমিতি”। অযস্কান্ত মণি (চুম্বক ) যেমন ( লৌহকে ) সংস্পর্শ না করিয়া সন্নিহিত হওত ( পৃথক্ 
থাকিয়াও ) উপকার অর্থাৎ কাধ্য করে, তন্ত্র চিত্ত সন্নিহিত হইয়াই পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গরূপ 
অর্থ সম্পাদন করে। এখানে সান্ধ্য অর্থে এক-প্রত্যয়গতত্ব অর্থাৎ একই প্রত্যয়ে দ্রষ্টার এবং 
বুদ্ধির অভি জ্ঞান, ইহা দৈশিক সান্নিধ্য নহে, কারণ পুরুষ ও প্রধান ব৷ প্রকৃতি, উভয়ই দেশ- 
কালাতীত। সেই চিত্ত দৃশ্ত্বস্বভাবের দ্বারা অর্থাৎ তাহা প্রকাশ্ত বলিয়া স্বামী পুরুষের শ্বং-স্বরূপ 
বা নিজ-্বরূপ হয় (দ্রষ্টার দৃশ্য-_-এই সম্বন্ধের দ্বারা )। “আমার বুদ্ধি” এই প্রকার অববোধ বা 
( নিজের ভিতরে ভিতরে ) অনুভূতি, প্রকার স্ব-ভাঁবের অবধারণ-বিষয়ে প্রমাণ অর্থাৎ তন্বারাই 
আমিত্ব-লক্ষ্য ( আমিস্ব-বুদ্ধি নহে) দ্রষ্টার সহিত বুদ্ধির এঁ প্রকার সম্বন্ধ প্রমাণিত হয়। দ্রষটত্ 
এবং দৃশ্ঠত্ব ইহারা মৌলিক স্বভাব (অর্থাৎ এ ছুই পদার্থ পররূপ বিরুন্ধর্শাবাচী শব্বব্যতীত বুঝা 
সম্ভব নহে) সুতরাং তাহাদের হেতু ব| কারণ নাই, তৎস্বভাবের ফলেই দ্রষ্টার সহিত দৃষ্ঠ-বুদ্ধির 
সংযোগ হইয়াই আছে (অর্থাৎ ভ্রত্ব বলিলেই দৃশ্তত্ব এবং দৃশ্তত্ব বলিলেই দ্রষ্টত্ব আসিয়া 
পড়ে বলিয়া উভয়ের এ দ্রষ্টা-দৃশ্তরূপ সম্বন্ধ ব| সংযোগ বরাবরই আছে বুঝিতে হুইবে )। পুরুষ 
এবং প্রধান নিত্য বলিয়া তাহাদের এ সংযোগ অনাদি। কিন্তু সেই সংযোগ প্রবাহরপে 
অর্থাৎ বীজাঙ্কুরবৎ, লয়োদয়রূপ ধারাক্রমে অনার্দি বলিয়া তাহা হেতুযুক্ত অর্থাৎ তাহা কোনও 
কারণ হইতেই উৎপন্ন হয়। অবিবেকরূপ সেই হেতুর বিষয়ে পরে বলিবেন। (যাঁহা' অনাদি 
কাল হইতে আছে এবং অনন্ত কাল পধ্যন্ত থাকিবে এবূপ বস্ত বা ভাবপদাথ নিত্য। যাহ! 
কেবল অনাদি কাল হইতে আছে তাহ! নিত্য না-ও হুইতে পারে, যেমন কথিত সংযোগ পদার্থ। 
সংযোগ কোন এক ভাব পদার্থ নহে এবং তাহা হেতুর দ্বার ঘটিতে থাকে বলিয়৷ সেই 
হেতুর অভাবে তাঁহারও অভাব হইতে পাঁরে। সংযুক্ত পদার্থবয়ই বস্ত বা ভাব)। 

৫। তা ইতি. চিত্তের বৃত্তিসকল পঞ্চতয়ী বা পঞ্চবিধ। তাহারা পুনঃ ক্রিষ্ট এবং অক্ষ 
ভেদে দ্বিধা বিভক্ত । “ক্লেশেতি। ক্রেশহেতুক অর্থাৎ ক্লেশমূলক, অবিষ্ঠাদিরাই (২1 ৩) ক্লেশ। 
যে বিপর্ধ্য়-বৃত্তি সকল ছুঃখ প্রদান করে তাহারাই' ক্লেশ। সেই ক্লেশময় এবং ক্রেশমূলক অর্থাৎ 
ক্লেশ যাহার-মূলে আছে এরূপ, বৃত্তিসকল ক্লিষ্ট এবং তাহারা কর্মসংস্কারসঞ্চয়ের ক্গেত্রস্বর্নপ অর্থাৎ 
তাহ! হইতেই কর্মসংস্কার সকলের উদ্ভব হয় এবং তাহাই তাহাদের আধারম্বরূপ। তথ্বিপরীত 
অকিষ্টা বৃত্তি সকল বিবেকখ্যাতি বিষয়ক। বিবেকের দ্বার! চিত্তের নিবৃত্তি হয়, ভজ্জন্য তাদৃশ 
বৃত্তিকল গুণাধিকার-বিরোধী অর্থাৎ ব্রিগুণের প্রবৃত্তি হইতেই ক্লেশের ্থষ্টি হয়; তজ্জন্ত গুণ- 
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ৃত্তরঃ॥ বিবেক নির্ব্তিকা অন্া অপি বৃতয়ঃ অক্িষ্টাঃ, তাশ্চ ক্রিষটপ্রবাহপতিতাঃ _ক্সভ্যাস- 
বৈরাগ্যাভ্যাং বিচ্ছিন্নে ক্রেশপ্রবাহে, পরমার্থবিষয়৷ বৃ্তয়ে! জায়ন্ত ইত্যর্থঃ। তথাহক্লিষটছিত্রে- 
ঘপি ক্রিষ্টা বৃত্বয় উৎপগ্ন্তে। যথোক্তং প্তচ্ছিত্েষু প্রত্যয়াস্তরাঁণি সংস্কারেতয” ইতি। 

তথেতি। তথা জাতীয়কাঃ_ক্রিষ্টজাতীয়৷ আক্লজাতীয়৷ বা সংস্কার! বৃত্তিভিরেব ক্রিরন্তে। 
বৃত্ীনাম্ অপরিদৃষ্টাবস্থা সংস্কারঃ। সংস্কারস্ত চ বুদ্ধতাৰঃ স্বৃতিবৃত্তিঃ, তথা চ প্রমাণাদিবৃস্তীনামপি 
নিষ্পা্দকাঃ সংস্কারাঃ। এবমিতি। বৃত্তিভিঃ সংস্কারাঃ সংস্কারেত্যশ্চ বৃত্ধয় ইত্যেবং বৃত্তি- 
সংস্কারচত্রং নিরস্তরমাবর্ততে। তদিতি। 'অবসিতাধিকারং-_নিশল্নককত্যং চিত্তসত্তং। শেষং 
দলত্বরং প্রাধ্যাখ্যাতম্। ধর্মমমেঘধ্যানে সন্তমাত্মকল্পেন ব্যবতিষ্ঠতে কৈবলো চ প্রলয়ং গচ্ছতীতি। 

৬। প্রমাণবিপধ্যয়বিকল্পনিদ্রাস্থতয় ইতি পঞ্চ বৃত্তয়ঃ ক্রিষ্টা ভবস্তি অক্িষ্টা বা ভবস্তি, 
চিত্তন্ত প্রবর্তক-নিবর্তকত্ত্বভাবাৎ। যথা রক্তং দ্বিষ্টং বা! প্রমাণং ক্রিষ্টং, রাগহ্ষেনিবর্কং 
প্রমাণমক্রিষ্টম্। 

কাধ্যকে নিবন্তিত বা নিবৃত্ত করে বলিয়! (তদ্িপরীত ) বিবেকখ্যাতিবিষয়ক বৃত্তি সকল অকরিষ্টা। 
বিবেকবিষয়ক বৃত্তিসকলই মুখ্যত অক্রিষ্টা ৷ বিবেকের 'সাঁধক অন্য বৃত্তিসকপও গৌণত অক্রিষ্টা বৃত্তি, 
তাহার! ক্রিষ্ট-প্রবাহ-পতিত অর্থাৎ অভ্যাঁসবৈরাগ্যের ছ্বার। বিচ্ছিন্ন যে ক্লেশপ্রবাহ তন্মধ্যে 
উদ্ভুত পরমার্থবিষস্বক বৃত্তি। সেইরূপ অক্রিষ্টগ্রবাহের ছিদ্রেও অথাৎ যখন এ প্রবাহ ভাঙ্গিয়! যায় 
সেই অন্তরালে, ক্রিষ্ট বৃত্বিসকল উৎপন্ন হয়। যথা উক্ত হইয়াছে-_-তচ্ছিদ্রেও অর্থাৎ বিবেকপ্রবাছের 
ছিদ্রেও, পূর্ববসংস্কীর হইতে, অন্ত (ক্রিষ্ট ) প্রত্যয়সকল উৎপন্ন হয় (৪1২৭ )। 

“তথেতি”। তথাজাতীম অর্থাৎ ক্রিষ্ট বা অক্িষ্ট জাতীয় সংস্কার সকল ( তজ্জাতীয়) বৃত্তির 
দ্বারাই সঞ্জাত হয়। বৃত্তিসকলের অপরিরুষ্ট বা! অপ্রত্যক্ষ অবস্থা সংস্কার (কোনও বৃত্তির অনুভব 
হইলে অন্তরে বিধৃত তাহার আহিত ভাঁব ), সংস্কারের জ্ঞাতভাব অর্থাৎ পূর্বান্থভৃতির ম্মরণই স্থতি- 
বৃত্তি। সংস্কার পুনশ্চ প্রমীণারদি বৃত্তি সক'লরও নিষ্পীদক। * “এবমিতি”। এইরপে বৃত্তি হইতে 
সংস্কার, পুনঃ সংস্কার হইতে বৃত্তি উৎপন্ন হয় বলিয়! বৃত্তিসংস্কার চক্র সর্বদাই আবর্জিত হইতেছে বা 
ঘুরিতেছে। “তদ্দিতি'। অবসিতাধিকার অর্থাৎ নিম্পাদিত হইয়াছে ভোগাপবর্গরূপ চিন্তুচেষ্টা 
যন্ারা-_তন্দ্রপ চিত্তসন্ত্ব। শেষ ছুই দল বা! ( পদময় ) অংশ পূর্ব্বে ( ১২ ) ব্যাখ্যাত হুইক্াছে, তাহারা 

যথা, ধর্মমেঘধ্যানে চিত্তসন্ত্ব নিজন্বরূপে (সত্বপ্রতিষ্ঠ হইয়। ) থাকে কারণ তখন রজক্তমর দ্বার! 
সাত্বিকতা। বিপর্যস্ত হয় না, এবং কৈবল্যাবস্থায় চিত্তসত্ব প্রলীন হয়। 

৬। প্রমাণ, বিপধ্যয়, বিকল্প, নিদ্রা! ও শ্বতি চিত্তের এই পঞ্প্রকার বৃত্তি ক্রিষ্টাও হইতে 
পারে, অক্রিষ্টাও হইতে পারে - চিত্তের ( ভোগের দিকে ) প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি এই স্বভাব অনুযায়ী। 
যেমন রাগযুক্ত বা দ্বেষযুক্ প্রত্যক্ষা্দি প্রমাণবৃত্তি কলিষ্ট, এবং যাহা রাগদেষের নিবৃত্তিকারক প্রাণ 

বৃত্তি তাহ! অক্িষ্ট অর্থৎ প্রমাণাদি বৃতি যে-বিষয়ক হইবে ও যে-দিকে প্রযুক্ত হুইবে তদনুযারী তাহা 

করিষ্ট বা৷ ক্লেশবর্দক এবং অক্রিষ্ট বা ক্লেশ-নিবৃত্তিকারক বলিয়া! গণিত হুইবে। 

* যদিচ সংস্কার প্রমাণাদির সম্পূর্ণ নিষ্পাদক নহে, কারণ প্রমাণ অর্থে 

যথার্থ জান। তবে শ্বতি তাহার সহায়ক। যেমন বৃক্ষ আছে” ইহা বৃক্ষ 
বৃদতি হইলেও বৃক্ষ “আছে; ইত্যাকার জ্ঞান পূর্বের সংস্কারসঞ্জাত অর্থাৎ স্থৃতি। 
জ্ঞানও ইহার সহায়ক । 

ণ২ 
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৭। ইন্্িয়েতি। চিততন্ত বাহ্বস্তপরাগাৎ- ইঙ্দিয়বাহ্বস্থতিঃ কৃঙীহপরাগাৎ্, তহিষয়া__ 
বাহ্যবস্তাবিষয়৷ বাহ্জ্ঞানাকারা ইত্যর্থ:, ইপ্রিরপ্রণালিকয়া_ ইন্রিয়ব্যবহিতন্তাপি ইন্জিয়প্রণাঁলিক 
এব উপরাগ ইত্যর্থঃ, যা! বৃত্তিরুৎপদ্যতে ত প্রত্যক্ষ প্রমাণম্। স৷ হি প্রত্যক্ষবৃত্তিঃ সামান্ত- 
বিশেষাত্মনোহ্্থন্ত বিশেষাবধারণ প্রধান । সামান্তং__শব্দাদিভিঃ কতসঙ্কেতঃ জাত্যাদি-বুব্যক্তি- 
সম্বেতভূতো৷ মানসে! গুণবাচিপদার্থঃ। বিশেষঃ-- প্রতিব্যক্তিগতো বান্তবে। গুঃ| সামাস্ঠিপদীর্ঘঃ 
শব্ধাদিসক্ষেতমাত্রগম্যঃ, ' বিশেষস্ত শবাদিসক্কেতং বিনাপি গম্যতে। অর্থন্ব সামান্তবিশেষাত্মা-_ 
তাদৃশগুণসমবেতভূতং বাহাং বস্ত এব। তথাভূতস্তার্থস্য যা বিশেষাবধারণপ্রধানা বৃত্তিন্তৎ প্রত্যক্ষং 
প্রমাণদ্। প্রত্যক্ষেণ বাস্তবগুণা এব প্রধানতো গৃহান্তে, জাতিসত্াদিসামান্তগুণপ্রতিপত্তীনাং 
তক্্াপ্রাধান্থমিতার্থ;। 

ফলমিতি। প্রমাণব্যাপারস্য ফলম্, ভুগ্ত্রী স অবিশিষ্টঃ__অবিবিক্তঃ “অহং বোন্ধা” ইত্যাত্মক 
ইত্যর্থঃ পৌরুষেয়ঃ-__পুরুষপ্রকাস্তশ্চিতবুভিবোধঃ। যতঃ পুরুষো বুদ্ধে: প্রতিসংবেদী প্রতি- 
সংবেদন-হেতুস্তভত এবাসংকীর্ধেনাঁপি পুরুষেণ বুদ্ধিবোধঃ। পুরুষস্য প্রতিসংবেদিত্বমুপরিষ্টাৎ_ 
খিতীয়ে পাদে প্রতিপাদয়িষ্যামঃ | 

৭। “ইন্দ্রিয়েতি”। চিত্তের বাহ্বস্তকৃত উপরাগ হইতে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বাহা বস্তর ঘার! 
উপরঞ্জিত হইলে, তথিষগনা অর্থাৎ বাহ্বস্ত-বিষয়া। বা বাহজ্ঞানাকারা যে বৃত্তি তাহা ইন্রিয়- 
প্রণালীর দ্বারা অর্থাৎ বিষয় ইন্দ্রিয় হইতে বাহ্ হইলেও ইঞ্রিয়রূপ প্রণালীর ছার আগত 
বিষস্বের দ্বারা, উপরক্ত হইয়া চিত্তে যে বৃত্তি উৎপন্ন হয় তাহ৷ প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সেই প্রত্যক্ষ 
বৃত্তিতে সামান্ঠ এবং বিশেষ এই ছুই প্রকার বিষয়জ্ঞানের মধ্যে বিশেষব্ষয়ক জ্ঞানেরই প্রাধান্ত। 
সামান্ত অর্থাৎ শবাদির দ্বার! সন্কেতীরুত বনু ব্যক্তির ( পৃথক্ পদার্থের) সাধারণবাচক জাতি আদির 
ভায় গুণবাচী মাঁনস পদার্থ। (জাতি বলিয়া বাহো কোনও ভাব পদার্থ নাই, উহা! কেবল সমানধর্থ্বক 
বহু পদাথকে মনে মনে সমবেত করিয়া জানা )। বিশেষ অর্থে প্রতিব্যক্তিগত বাস্তব গুণ, যদ্দার৷ 
এক বন্ধুকে অন্ত হইতে পৃথক্ বিশেষিত করিয়া! জান! যায়। সামান্ঠ পদের যাহ! অর্থ তাহ! কেবল 
শবাদিসন্কেতমাত্রের দ্বার! অধিগত হইবার যোগ্য, কিন্তু বিশেষ জ্ঞান, শব্দাদিসঙ্ষেত ব্তীতও হইতে 
পারে, ( যেমন প্রত্যেক বস্তর বিশে রূপ, বিশেষ শব! ইত্যাদি যাহা ইন্দরিয়ের দ্বার! প্রত্যক্ষ হয়)। 
বিষয় সকল সামান্ত এবং বিশেধ-স্বরূপ অর্থাৎ তাদৃশ ( সামান্য এবং বিশেষ-রূপে জ্ঞাত হইবাঁর যোগ্য ) 
গুণের সমষ্টিভূত বাহ্ বস্ত। তন্ত্রপ লক্ষণধুক্ত বিধয়ের যে বিশেষ জ্ঞানের প্রধান্তযুক্ত বৃত্তি তাহাই 
প্রতাক্ষ প্রমাণ। প্রত্যক্ষের ঘ্বায়৷ বাস্তব গুণ সকলই প্রধানত গৃহীত হয় এবং জাঁতি-সত্া্দি সামান্ 
ব৷ সাধারণ গুণের যে জ্ঞান "উহাতে তাহার অপ্রাধান্ত। া 

“ফলমিতি' । ফল অর্থে প্রমাপব্যাপারের ফল, তাহ ভ্রষ্টার সহিত অবিশিষ্ট অর্থাৎ 
অবিভিন্ব-“আমি জ্ঞাতা, এই প্রকার পৌরুষের বা পুরুষের ছার! প্রকাস্, চিত্তবৃত্তির বোধ। 
পুরুষ বুদ্ধির প্রতিসংবেদী অর্থাৎ প্রতিসংবেদনের হেতু বলিয। বুদ্ধি হইতে পুরুষ পৃথক্ 
রত বোধ হয়। পুরুষের প্রতিসংবেদিত্ব পরে দ্বিতীয় পাদে (২২ ) প্রৃতি- 

॥ * | 

*- প্রত্যেক বৃত্তির মূলে “আমি জ্ঞাত এই বোধ অনুস্যত থাকাতেই বৃত্তির জ্ঞাতৃত্ব। 
“আমি জ্ঞাতা'-রূপ মূল বৃত্তিকে বিশ্লেষ করিলে “আমিস্ব'-রূপ বুদ্ধিবৃত্তি এবং তাহার জ্ঞাতৃত্বরূপ 
ষ্টার লক্ষণ পাওয়৷ যায়। বুদ্ধির জড় “আমিত্ 'জ্ঞ, মাত্র দ্রষ্টার অবভাঁসে সচেতনবৎ হইয়। 
পুজষ্চ বুদ্ধিতে ফিরিয়! “আমি জ্ঞাতা”-রূপ বুদ্ধিবৃত্তিতে পরিণত হয়__এই পদ্ধতি সর্বদাই চলিতেছে, 
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অস্থমেরস্যেতি। জিজ্ঞাসিতোহগৃহমাণে। হেতুগম্যো৷ বিষয়োহস্থমেযঃ | তস্য তুলাজাতীয়েনুবৃত্ঃ_ 
সপক্ষে, সমান+, ভিরজাতীয়েত্যো ব্যাবৃত-_অসপক্ষেু অলন্ধ ইত্যর্থ; ঈদৃশানাং ধর্মাণাং জ্ঞাননিতি 
যাবৎ, ল্বন্ব: হেতু, স ধঃ সঙ্ন্বস্ততিষয়া__হেতুনিবন্ধন! যা! বৃততিত্তদনূমানং প্রমাণমূ। সা চ 
অস্থমানবৃত্তিঃ সামানাবধারণপ্রধানা-_সামান্যধন্দ্যোতকশবাদিসহ্কেতসাধ্ত্বাৎ। উদাহরণমাহ যথেতি। 
চক ্তারকং গতিমৎ» দেশীস্তরপ্রাপ্ডে+ চৈত্রবং। অগতিমান্ বিন্ধ্ঃ চ, ততন্তস্য অপ্রাপ্ধিঃ 
দেশাস্তরস্যেতি শেষঃ। | 

আগমং লক্ষয়তি। বদ্বাক্যাৎ শ্রোতুরবিচারসিদ্ধো৷ নিশ্চয়ো জায়তে স তস্য শ্রোতুরাপ্ডঃ 
তাদৃশেনাধেন দৃষ্টোহন্থমিতো বাথ: পরতাক্ষান্থমানাত্যাং জ্ঞাতো বিষয়ঃ, পরত্র স্ববোধসংক্রাস্তয়ে 
০২৬, 

অন্গুমেয়ন্তেতি' । জিজ্ঞাসিত (যাহা জানা অভিপ্রেত ) কিন্তু প্রত্যক্ষত অগৃহামাণ এবং 
হেতুগম্য (হেতু বা কারণ দেখিয়া যাহ! বিজ্ঞেয়) যে বিষয় তাহাই অনুমেয় । তাহার অর্থাৎ 
সেই অনুমেয় জ্রেয় বিষয়ের যে তুল্যজাতীয় বস্তুতে অনুবৃত্ব অর্থাৎ সপক্গীর় বা সমজাতীয় 
বিষয়ে সমাঁনতা বা সারপ্য ( যেমন তুষার ও শীতলতা ), এবং ভিন্ন জাতীয় বিষয় হইতে যে 
ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ যাহা সপক্ষীয় নহে কিন্ত ভিন্ন জাতীয়, তাদৃশ বিষয়ের সহিত যে ভিন্ন 
(যেমন তুষার ও উষ্ণতা ),-_পরম্পরের ঈদৃশ ধর্মের যে জ্ঞান তাহাই উহাদের পরস্পরের 
সম্বন্ধ এবং তাহাই হেতু (যেমন অগ্নি অনুমেয় বা অমুক স্থানে আছে কিনা তাহা জানিতে 
চাই। তজ্জগ্ত হেতু ব1 উপযুক্ত সম্বন্ধের বা! ব্যাপ্ডির জ্ঞান থাক! চাই, তাহা যথা, ধূম অগ্নি 
হইতে হয়। ইহাই ধূম ও অগ্ির সন্ন্ধজ্ঞান)। সেই যে নম্বন্ধ তথ্িয়ক অর্থাৎ হেতুপুর্ব 
যে বৃত্তি বা যথার্থ জ্ঞান হয় তাহাই অনুমানপ্রমাণ । সেই অনুমানবৃত্তিতে সামান্ জ্ঞানেরই 
প্রাধান্ত, কারণ তাহ! সামান্য ধর্মের জ্ঞাপক যে শব্দ বা অন্য কোনওরূপ সন্কেত তন্থারা সাধিত 
ব! নিষ্পাদিত হয় ( সামান্য অর্থে পৃথক্ বহুবস্তর সাধারণ নামবাচী শব্দের যাহা অর্থ, যেমন তাপ 
সর্বপ্রকার অগ্গির সামান্ত বা সাধারণ ধর্ম )। উদাহরণ বলিতেছেন । “্যথেতি'। চক্জতারক৷ 
গতিশীল, কারণ তাহাদের দেশীস্তরপ্রাপ্তি হয়-_যেমন চৈত্র আদির হয়। বিদ্ধ পর্বত অগতিমাঁন্ 
কারণ তাহার দেশাস্তরপ্রাপ্তি নাই । (যাহার দেশাস্তরপ্রাপ্তি ঘটে তাহা গতিশীল। গতিশীলতার 
সহিত চন্দ্রতারকার দেশান্তর প্রাপ্তিরূপ অনুবৃত্ত সন্বন্ধযুক্ত হেতু পাওয়া যায় অতএব তাহার! 
গতিশীল। বিন্ধযের তাহা৷ পাওয়! যাঁয় না অর্থাৎ গতির সহিত ব্যাবুত্ত সম্বনধযুক্ত, তাই তাহা 
অগতিমান্ )। 

আগমের লক্ষণ দিতেছেন । যে ব্যক্তির বাক্য হইতে শ্রোতার মনে কোনরূপ বিচার ব্যতীত 
নিশ্চয়জ্ঞান উৎপন্ন হয় অর্থাৎ ইনি সত্য বলিতেছেন কি মিথ্যা বলিতেছেন এরূপ অন্ুমানের 
অবকাঁশ যেখানে নাই সে ব্যক্তি সেই শ্রোতার নিকট আণ্ত। তাদূশ আখের 
দ্বারা দুষ্ট বা অনুমিত বিষয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের দ্বার! জ্ঞাত বিহয়, পরের মনে নিজের বোধ 

ইহাই ত্রষ্টার দ্বারা বুদ্ধির গ্রতিসংবেদন। বৃক্ষা্দি বাহা বিষয় ইন্জিয়ঘার! এই “আমিভ্তাতারূপ 
পুরুষাকারা বুদ্ধির নিকট উপস্থাপিত হইলে “আমি বৃক্ষের জ্ঞাতা'রূপ ৃততিতে পরিণত হয় এইরপ 
প্রতিসংবেদন সর্ধবৃত্তির অর্থাৎ বুদ্ধিসহ সর্ব জ্ঞাততাঁবের মূল। “আমি ভাতা'রূপ পুরুযাঁকারা 
বৃত্তি বুদ্ধির চরম উৎকর্ষ এবং “আমি সুখী”, “আমি দেহী', “আমি বৃক্ষের জ্ঞাতা'__ইত্যাদিরূপে 
হুখাকারা, দেহাকারা এবং বৃক্ষাকার! বৃত্বিই বুদ্ধির অবকর্ষ। পুরুষাকারা৷ বুদ্ধি সর্ধ্বকালেই আছে 

কিন্তু অবিপ্লবা-বিবেকখ্যাতিযুক্ত ধর্শমেধধ্যানে তাহাতে প্রতিষ্ঠা হয় অন্তসময়ে অন্ত নানা বিষয়েই 
বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা! । 
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আগ্ুস্য পরঞ্জ স্ববোধসংক্রাস্তিকাম্যতা আগমাগমিতি ভ্রষ্টব্যদ। শবেন--বাঁকেন অগ্যেনা- 
কারাদিন! সন্কেতেনাপীত্যর্থ, উপদিশ্যতে, শব্বাৎ সাক্ষাৎ শবশ্রবণাঁৎ, শবা্ঘবিধয়া--শবার্থ 
জ্ঞাননিবন্ধনা ন তৃ ধ্বনিজ্ঞাননিবন্ধনা, শ্রোতৃশ্চেতসি যা বৃত্তিরৎপদ্যতে স আঁগর্ম;। বক্তা শ্রোতা 
চান্ত আগমপ্রমীণস্ত ছে সাধনে ইতি বিবেচাম্। তন্মাৎ পঠিজনিশ্চয়ে! নাগমপ্রমাণম। বথা 
প্রত্যক্ষমিজ্জিয়দৌষাদিনা দুষ্যতে, অনুমানঞ্চ হেত্বাভাসাদিনা দৃধ্যতে তথা তখসজাতীয় 
আগমোহপি প্লবতে।. কথস্তদাহ যন্তেতি। মূলবক্তরীতি। দৃষ্টঃ অনুমিতশ্চার্থো যেন তাদুশে 
মূলবক্তত্নি আপ্তে সতি তজ্জাত আগমে| নিবি্লীবঃ ম্তাং। আগমপ্রমাণমূলা গ্রস্থা অপি আগমশবেন 
লক্ষ্যপ্ঠে। ন চ তর্দাগমগ্রমাণম্। অনধিগতবথার্থজ্ঞানং প্রমা, প্রমায়াঃ করণং প্রমাণমিতি সর্য- 
প্রনাণানাং সাধারণং লক্ষণম্ । 

৮। প্রমাণং বথার্থননধিগতপূর্ববং জ্ঞানম্। অস্তি চ অবথার্থজ্ঞানং চিত্তদোৌষরূপম্। তদ্ধি 
বিপর্ধ্যয়জানম্। তক্ষণম্-_অতন্দপপ্রতিষ্ঠং_ জেঞযন্ত যত যথার্থ রূপং ন তত্্রপপ্রতিষ্ঠং, মিথ্যা- 
জানমিতি। ন্ুগমং ভাম্যম্। 

৯। ক্রমপ্রাপ্তবিকল্পন্ত লক্ষণমাহ। শব্দজ্ঞানান্ুপাতী-_অবস্তবাচকশবজ্ঞানন্তানুজাতঃ 

গ্রতিসঞ্চারিত করিবার অন্ত (সেই আপ্তের দ্বারা কথিত হয় তখন তাহা হইতে যে প্রমাণজ্ঞান হয় 
তাঁছা আগমগ্রমাণ )। আপু-ব্যক্তির পক্ষে পরকে নিজের মনোভাব প্রতিসঞ্চারিত করিবার ইচ্ছা 
আগমের এক অঙ্গ ইহা দ্রষ্টবা অর্থাৎ ভাষ্যকারের লক্ষণে ইহা পাওয়! যায়। শবের দ্বারা অর্থাৎ 
বাঁকোর ছারা এবং অন্ত আকারাদি সন্কেতের দ্বারাও, উপদিষ্ট হইলে, সেই শব হইতে অর্থাৎ আপ্ত 
পুরুষের নিকট হইতে সাক্ষাৎ শব ( কথ! ) শুনিয়া! যে শব্ার্থ-বিষয়ক অর্থাৎ শবের যে বিষয় ( যদর্থে 
তাহা সন্কেতীরুত ), তাহার জ্ঞানসন্বন্ধীয়, ধবনিমাত্রের জ্ঞানসন্বন্থীয় নহে, যে বৃত্তি বা জ্ঞান শ্রোতার 
চিত্তে উৎপন্ন হয় তাহাই আগম। বক্তা এবং শ্রোতা উভয়ই আগমপ্রমাণের সাধক ইহা! বিক্চ্যে। 
তক্জন্ঠ গ্রস্থাদিপাঠ হইতে জাত জ্ঞান আগমপ্রমাঁণ নহে । 

যেমন প্রতাক্ষ জান ইস্্রিয়বিকলতার দ্বারা বিহষ্ট হটতে পারে, হেতু বা যুক্তির দোষ থাকিলে 
অনুমানও বিপর্যস্ত হইতে পারে, তন্রপ তজ্জাতীয় অর্থাৎ প্রত্ক্ষাদিজাতীয় আগম প্রমাণেরও 
বিপধ্যাস ঘটিতে পায়ে । কিরূপে? তাহা বলিতেছেন, এ্যন্তেতি' ৷ “মুলবক্তরীতি' ৷ যে বস্তার 
দ্বার! ( জ্ঞাঁপয়িতব্য ) বিষয় দৃষ্ট অথব। অস্থুমিত হইয়াছে তাদৃশ মূলবক্তা বদি আপ্ত হন তবে তজ্জাত 
আগম ঘথার্থ হয়। আগমপ্রমাণমূলক গ্রন্থ সকলকেও আগমশব্দের দ্বারা লক্ষিত করা হয়, তাহা 
কিন্ত আগমগ্রমাণ নহে। পূর্বে যাহা অজ্ঞাত ছিল তথ্িষয়ক বথার্থ জ্ঞানের নাম প্রমা, প্রমার যাহা 
কর অর্থাৎ যদ্দার! তাহা সাধিত হয়, তাহাই প্রমাণ। ইহা সর্ধগ্রমাণেব- প্রত্যক্ষ, অনুমান ও 
আগমের_-দাধারণ লক্ষণ। ( আগমও অন্য বৃত্তির চ্চায় রিষ্ট ও অক্িষ্ট হইতে পান্নে। আপ্ত 
বলিলেই যে মহাপুরত্য বুঝাবে তাহা নহে, হীন ব্যক্তিও একজনের নিকট আপ্ত বা বুদ্ধিমোহে 
বিশ্বান্ত হইতে পারে এবং তৎকথিত আগমও বিহুষ্ট হইতে পারে, এবং তাহা আগমরূপ প্রমাণ হইবে 
না, বিপর্যস্ত আগুম হইবে )। ৃ 

৮) প্রমাণ অর্থে পূর্বে্ব অনধিগত যখীর্থবিষয়ক জ্ঞান ( অর্থাৎ নূতন ও হথাবিষয়ক জ্ঞান, 
যাহ। নূতন নহে তাহা শ্বতি )। চিত্তের (এবং তাহার করণ ইন্দ্রিয়েরও ) দোষের ফলে অবধার্থ 
জানও হয়। তাহাই বিপর্ধ্যয় জ্ঞান। তাহার লক্ষণ অতদ্রপ-প্রতিষ্ঠ অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয়ের যাহা 
বখাযথ রূপ, যে জ্ঞান তক্জপপ্রতিষ্ঠ বা তদাকার নহে, অর্থাৎ মিথ্যা জান । ভাগ্য সুগম। 

৯। যথাক্রমে (প্রমাণ-বিপর্ধ্যরের পরে ) প্রাপ্ত বিকল্পবৃত্তির লক্ষণ বলিতেছেন। শব্ধ- 
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তজ'্ঞাননিবন্ধনো বন্তশৃষ্ঠো বাস্তবার্ধৃন্তে। বিকল্পঃ। স ইতি। স ন প্রম্গাশোপারোহী__ 
্রমাণান্তড্ ত:, ন চ বিপর্ধ্যয়োপারোহী। বস্তশত্ানন প্রমাণ, তথা শব্দ 
ব্যবহারান্ ন্ বিপর্ধ্যয়ঃ। প্রমাণন্ত বিষয়ো বাস্তবঃ | বিপধ্যয়ন্ত নাস্তি ব্যবহাঁরো যতো মিখ্যেদমিভি 
জ্ঞাত্বা ন তদ্ ব্যবহিয়তে | 

বিকল্পন্ত বিষয়াণাং চান্ডি ব্যবহারঃ, যথ! বৈকল্লিকং কালাদি অবস্ত ইতি জ্ঞাত্বাপি তদ্ ব্যবহিম়তে। 
উদাহরণমাহ তদ্ যখেতি। যদা_যতঃ চিতিরেব পুরুষঃ তি চৈতন্তম্ পুরুধস্ত ব্বরূপম্ ইত্য্র 
ভেরববচনম্ অবান্তবত্বাদ, বৈকল্পিকং। তথচননিবন্ধনং যজজ্ঞানং স এব বিকল্পঃ। কিং--বিশেশ্বা 
কেন-_বিশেষণেন ব্যপদিশ্তাতে__বিশিষ্যতে | ন হি চিতিশবঃ পুরুষং বিশিনটি, অভিননত্বাৎ, তন্সা- 
দয়ং বাক্যার্থোংবাস্তবঃ বৈকল্লিকঃ, অবাস্তবত্বেংপি অন্ত্ন্ত ব্যবহারঃ। চৈত্রম্ত গৌ-রিত্যত্রাস্তি বাস্ত- 
বোহ্থঃ। তন্মাত্তত্র ভবতি চ ব্যপদেশে-_বিশেঘ্তবিশেষণভীবে, বৃত্তিঃ--বাক্যবৃত্তি:, বাক্যন্ত বাস্ত- 
বোহ্ধঃ। তথেতি। প্রতিষিদ্ধবস্তধন্মা- প্রতিধিদ্ধা ন সম্তীত্যর্ঘ; দৃশ্যবস্তধর্মী যন্মিন স ক্রিয়াহীনঃ 
পুরুষ ইতি পুরুষলক্ষণে ধর্ম্মীণামভাবমাত্রমেব বিবঞ্ষিতং ন কশ্চিদ্ বাস্তবো ধর্ম, তম্মাদেতত্বাকান্ত 

স্তানের অন্ুপাতী অর্থাৎ যে বিষয়ের বাস্তব সত্তা নাই--এরূপ পদার্থের বাচক যে শব তাহার 
অন্ুপাতী অর্থাৎ সেই (শবের) জ্ঞান-সহযোগে উৎপন্ন যে বস্তশূন্ত বা বাস্তব-বিষয়ূন্ত. 
বৃত্তি তাহাই বিকল্প । “সইতি'। তাহা প্রমাণোপারোহী বা! প্রমাণের অন্তর্গত নহে, অথবা 
বিপধ্যয়েরও অন্তর্গত নহে। তাহার বান্তব অর্থ নাই বলিয়৷ তাহ! প্রমাণ নহে এবং শবধ- 
জ্ঞানের মাহাত্ম্য বা প্রতীবপূর্ধক উহীর ব্যবহার হয় বলিয়। বিপধ্যয় নহে। প্রমাণের বিষয় 
বাস্তব আর বিপধ্যয়ের ব্যবহার নাই, যেহেতু “ইহা মিথ্যা--এরূপ জানিলে আর তাহ ব্যবহৃত 
হয় না ( বিপর্ধ্য়রূ্প মিথ্যা জ্ঞান প্রমাণরূপ সত্যজ্ঞানের দ্বারা নষ্ট হইবার যোগ্য, কিন্ত বিকল্প 
তাহা নহে, যদিও ইহা! এক প্রকার বিপধ্যয় কিন্তু প্রমাণের ছারা ইহার ব্যবহাধযতা নষ্ট 
হইবার নহে। যতকাল শব্দাশ্রিত জ্ঞান থাকিবে ততকাঁল “অভাব” “অনন্ত”, আদি বিকল্প- 
মূলক শব্দ ও তাহার জ্ঞানের ব্যবহাধ্তা থাঁকিবে। ইহাই বিপধ্যয় হইতে বিকল্পের 
পার্থক্য )। 

বৈকল্পিক বিষয়ের ব্যবহার আছে, ধথা বৈকল্পিক “কাল” আদির বাস্তব সত্ত। নাই 
জানিয়াও তাহ! ব্যবহৃত হয়। বিকল্পের উদাহরণ বলিতেছেন, তিদ্ যথেতি”। যখন অর্থাৎ 
যেহেতু চিতিই পুরুষ তখন “চৈতন্য পুরুষের হবরূপ'__এইরূপে চৈতন্য ও পুরুষের ভেদ করিয়া 
কথন (যেন পুরুষ হইতে পৃথক টৈতন্য বলিয়া এক পদার্থ আছে ) অবান্তব বলিয়া উহা 
বৈকল্পিক । সেই বচনমাত্র আশ্রয় করিয়৷ যে জ্ঞান হয় তাহাই বিকল্প। গ্রস্থলে কি অর্থাৎ 

কোন্ বিশেষ্য, কাহার অর্থাৎ কোন্ বিশেষণের দ্বারা বাপদিষ্ট বা বিশেষিত হইতেছে? চিতিশক 
পুরুষকে বিশেধিত করে না কারণ তাহা পুরুষ হইতে অভিন্ন (যিনি চিতি তিনিই পুরুষ )। 
তজ্জন্ত এই বাঁক্যের যাহা বিষয় তাহ! অবান্তর ও বৈকলিক। কিন্তু অবাস্তব হইলেও 

ইহার ব্যবহার আছে। “চৈত্রের গো-এই বাঁক্যের বাস্তব অর্থ আছে ( অর্থাৎ চৈত্র হইতে 
পৃথক তাহার গো-রূপ বস্তু আছে), তজ্জন্য তাহার ব্যপদেশে অর্থাৎ বিশেম্য-বিশেরণ-রূপ 

ব্যবহারে, বৃত্তি বা বাক্যবৃত্ি অর্থাৎ বাকোর বান্তব অর্থ আছে ( অতএব “চৈত্রের গো” এরূপ 

বলার সার্থকতা আছে, ইহা বিকল্প নহে)। িথেতি'। প্রতিবিদ্ধ-বস্ত-ধ্মা অর্থাৎ 

প্রতিবি্ধ বা নাই, দৃশ্ বস্তুর ধর্ম বাহাতে, তিনিই নিষ্রি পুরুষ পুরুষের এই লক্ষণে ধরণ 

সফলের অভাবমাত্রই কথিত হুইল, (পুরুতা্বী) কোন বাস্তব ধর্শা কথিত হইল দা, 
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অর্থো বৈকল্িকঃ। তথা তিষ্ঠতি বাণ; স্থান্ততি স্থিত ইত্যত্রাপি বিকল্পবৃত্তি ভায়তে, যতঃ "ঠা 
গতিনিবৃতৌ” ইতি ধাত্বর্থ:, তন্মাৎ ভিত্যাদিপদেন গত্যভাবমাত্রধবগম্যতে ন কাচিদ্ বাল্তবী ক্রি । 
অন্থৎপত্িধর্শা পুরুষ ইত্যত্রাপি তথৈব ভবতি, ন চ পুরুযান্বরী-_পুরুষগতঃ কশ্চিদ্ ধর্দাঃ অবগম্যতে 
তম্মাৎ সঃ--অন্ুৎপত্তিপদবাচ্যঃ ধর্ম বিকল্লিতঃ তেন-__বিকল্লেন চ এতাদৃশবাক্যত্ত ব্যবহারোহস্তি 
আ-নিধিচারধ্যানসিদ্ধেঃ। যাঁবদ্ ভাষানুগা চিত্ত তাবদ্ বিকল্পন্ত ব্যবহারো ক্গ্ঠিতে। 

১০। অভাবপ্রত্যয়ালম্বন! বৃত্তিশিদ্রেতি। অভাব: জাগ্রৎস্বপ্নয়োস্তিরোভাবঃ, তশ্ত প্রত্যয়"_ 
কারণম্ তামসজড়তাঁবিশেষরপং, ত্দালম্বন-_-তত্তমোবিবয়া বৃত্তিঃ__অত্যন্ফুটং জ্ঞানং, নিদ্রা 
বপ্রহীন। নুযুণ্তিরিতি স্ুত্রার্থথ। সেতি। সা! নিদ্রা প্রত্যয়বিশেষঃ বৃত্তিরেব। সম্প্রবোধে জাগ্রৎ- 
কালে তন্তাঃ প্রত্যবনর্শাৎ ম্মরণাৎ। ন হি ম্মরণম্ সংস্কারমূতে সম্ভবেত, সংস্কারশ্চ অন্কুভবমন্তরেণ ন 
সম্ভবেত, তম্মান্ নিদ্র! অনুভূতিবিশেষঃ। বথাদ্ধকারঃ অক্ফুটরূপবিশেষঃ সর্বরূপাণাঞ্চ তত্র একীভাব- 
স্তখৈব জাড্যমাপরেষু শরীরেক্জরিয়চিত্রেষু যঃ সামান্টো৷ জড়তাবোধে বিগ্ঠতে সা! নিদ্রাবৃতিঃ | ইতররত্তিবদ 
নিদ্রায়াস্িগুণত্ং বিবৃণোতি ৷ উত্তঞ্চ 'জাগ্রতস্বপ্নঃ সুযুণ্তঞ* গুণতো৷ বুদ্ধিবৃত়্ ইতি। নুখমিতি। 
সাত্বিক্যাং নিদ্রায়াং ন্ুখমহমন্থাঙ্রমিত্যার্দিঃ প্রত্যয়ঃ। বিশারদী করোতি-__শ্বচ্ছীকরোতি। 
ছঃখমিতি রাজসনিদ্রালক্ষণম্। স্ত্যানম-_অকর্ণ্যং ভ্রমণরপাদস্থৈধ্যাৎ। গাটমিতি তামসী নিদ্রা! । 
মুড লুপ্তন্ত সম্প্রবোধেহপি ন দ্রাক্ কুত্রাহমিত্যবধারণসামর্থ্যং মৃঢ়ত্বন। চিত্ত মে অলসং-_- 

তজ্জন্ত এই বাক্যের যাহ! বিষয় তাহা বৈকল্পিক। তন্রপ বাণ সচল নহে, সচল হইবে 
না, সচল ছিল না” ইত্যাদি স্থলেও বিকল্পবৃত্তি উৎপন্ন হর, যেহেতু “ৰা ধাতুর অর্থ “না 
যাওয়া', বা গতি-ক্রিয়াহীনত|, তজ্জন্ত “তিষ্ঠতি' আদি পদের দ্বারা গতির অভাব মাত্র বুঝায়, 
কোন বাস্তব ক্রিয়া বুঝায় না। "পুরুষ উৎপত্তি-ধ্বশূন্'_এস্থলেও তাহাই অর্থাৎ বৈকল্পিক 
জ্ঞান হইতেছে, পুরুষান্থয়ী অর্থাৎ পুরুষাশ্রিত কোনও ধর্ম বুঝাইতেছে ন|, তজ্জন্ত তাহা 
অর্থাৎ “অন্ুৎপত্তি-পদের দ্বার পুরুষের যে ধর্ম লক্ষিত হইতেছে তাহা, বিকল্লিত। 
তন্দার৷ অর্থাৎ বিকল্পের দ্বারাই এতাদৃশ বাক্যের ব্যবহার হয় এবং যতদিন পধ্যস্ত ( বিকল্পহীন ) 
নিবিচার সমাধি সিদ্ধ না হইবে ততকাল উহা! থাকিবে, যে পধ্যস্ত ভাষা-সহায়! চিন্ত। থাকিবে সে পধ্স্ত 
বিকল্পের ব্যবহার থাকিবে । 

১০। অভাবের যে প্রত্যয় তদবলম্বন। বৃত্তি নিদ্রা। অভাব অর্থে জাগ্রৎ এবং স্বপ্নের অভাব, 
তাহার যে প্রত্যপ্ন বা কারণ যাহ। তামস জড়তা-বিশেষ রূপ, তদালম্বন। অর্থাৎ সেই তমোমুলক বে 
চিত্তরত্তি, যাহ! অতি অ্ফুট জ্ঞানস্বরূপ, তাহাই নিদ্রা অর্থাৎ স্বপ্নহীন ুযুণ্ডি_ইহাই হৃত্রের অর্ব। 
“সেতি”। সেই নিন্্া প্রত্যয়বিশেষ বা! চিত্তের এক প্রকার বৃত্তি, যেহেতু সম্প্রবোধে অর্থাৎ জাগরিত 
হইলে, তাহার প্রত্যবনর্ধ ব! ন্মরণ হয়। সংস্কারব্যতীত ল্মরণ হয় না, সংস্কারও পূর্ববান্থভব- ব্যতীত 
হয় না, তজ্জন্ নিদ্রার স্মরণ হয় বলিয়৷ তাহা অনুভূতিবিশেষ, এবং অন্ধকার যেমন অস্ফুট 
রূপবিশেষ__সর্ববরূপের তথায় একীভাব, তন্রপ জড়তা প্রাপ্ত শরীর, ইন্দ্রিয় ও চিত্তে এই যে সর্বব- 
সাধারণ জড়তাবোধ থাকে তাহাই নিদ্রাবৃত্তি। অন্তান্ত বৃত্তির চ্চায় নিদ্রারও ব্রিগুণত্ব বিবৃত 
করিতেছেন। বথা উষ্ত হইয়াছে জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুযুন্তি ইহার! গুণত ব৷ ব্রিগুগানুসারী বুদ্ধির বা 
চিত্তের বৃত্তি'। “ম্থখমিতি' | সাত্ত্িক নিদ্রায় “আমি,স্খে নিদ্রা গিয়াছিলাণ” ইত্যাদি প্রকার প্রত্যয় 
হয়। বিশার্দ করে অর্থাৎ প্রজ্ঞাকে স্বচ্ছ বা নির্মল করে। “ছুঃখমিতিঃ | ইহা রাঁজস নিজ্রার 
লক্ষণ। স্ত্যান অর্থে অবশ হইয়া ইতস্তত কিরণ করা! রূপ অস্থৈর্য্যের জন্য চিত্তের অকর্মপ্যত| 
( অকন্ম্যত। অর্থে ইচ্ছানুসারে চিত্ত নিবিষ্ট করার অধোগ্যতা )। গগাঁটমিতি' | ইছ৷ তামল নিগ্রার 
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জড়ং মুধিতস্--অপহৃতমিব। ব্যতিরেকদবারেণ সাধ্যং সাঁধয়তি, স ইতি। হি প্রত্যয়ান্গতবা 
ন স্যন্তনা তজ্জসংস্কারা৷ অপিন স্যুঃ তথা চ সংস্কীরবোধরূপাঃ শ্বতয়োহপি ন স্যুঃ | এবং নিদ্রায় 
বৃতিত্বং সিদ্ধং, সমাধৌ চ সা নিরোদ্ধব্যা। সমাধি নু বাহজ্ঞানহীন! মোহবশান্গেহক্রিয়াকারিলী 
্থাতিহীন! চিতাবস্থা কিন্তু ঘ্যেস্থৃতৌ সম্যগবধানাদ্ রুদ্ধেনধিয়াদিক্রিয়ারূপ! অবস্থেতি ভ্ঞাতব্যম্। 

১১। অনুভূতবিষয়াণাম্ অসম্প্রমৌষঃ-_ভাবন্মাত্রগ্রহণং নাধিকমিত্যর্থ, শ্বৃতিঃ। অসম্প্র- 
মোষঃ-_পরস্বানপহরণম্। চিত্তেন যদ্বিষয়ীকতং তন্ত চিত্রম্বত্তৈব, ন পরস্বস্ত, গ্রহণাত্মিক! বৃত্তিঃ 
স্বৃতিরিত্যর্থ;। কিমিতি। কিং প্রত্যমন্ত-_প্রত্যয়মাত্রমিত্যথ:, ঘটং জানামীত্যাত্মকম্ত জানস্তেত্যর্থ, 
আহোম্ষিদ্ বিষয়ন্ত__রূপাদেঃ চিত্তং স্মরতি। উত্তরম্ উভরন্তেতি। গ্রাহোপরক্তঃ- _-শব্দাদি- 
গ্রাহথবিধয়ৈরপরক্তোৎপি প্রতারঃ, গ্রাহথগ্রহণোতয়াকারনির্ভাসঃ প্রতারস্তাপি অন্ুভবাৎ। তথা- 
জাতীয়কং-_গ্রাহগ্রহণোভয়াকারং সংস্কারমারভতে-_জনয়তি। স সংস্কার; স্বব্যঞজকাগ্জনঃ-_সবস্য 
ব্যঞ্কেন উদ্বোধকেন অঞ্জনং ব্যক্তীভবনং যন্ত তাদৃশঃ, গ্রাহাগ্রহণাকারামের স্থৃতিং জনয়তি। তত্র 
গ্রহণাকারপূর্বা-_গ্রহণম্ অনধিগতবিষয়ন্ত উপাদানং তদাকারপ্রধান! ব্যবসার প্রধান! ইত্যর্ঘঃ বুদ্ধিং_ 

লক্ষণ। মূুঢ়-_অর্থাৎ তামস নিদ্রায় স্ুপ্তব্যক্তি জাগরিত হইয়াও “আমি কোথায় আছি” তাহ! শ্ীত্্ 
অবধারণ করিতে পারে না বলিয়া ইহা মূঢ়। ইহাঁতে “আমার চিত্ত অলদ বা জড় এবং মুধিত ব৷ 
অপন্ৃতবৎ ( যেন হারাইয়! গিয়াছে ) এরূপ বোধ হয়। 

ব্যতিরেক বা নিষেধমুখ যুক্তির দ্বারা প্রতিপাগ্য বিষয় সাধিত বা প্রমাণিত করিতেছেন। 
“স ইতি'। দি নিদ্রাকালে নিদ্রারূপ প্রত্যয়ের অনুভব না! থাঁকিত তাহা হইলে তজ্জাত 
সংহ্কারও থাঁকিত না এবং সংস্কারের বোধরূপ শ্থৃতিও, হইত ন|। এরূপে নিদ্রারও বৃততিত্থ 
অর্থাৎ তাঁহাও যে একপ্রকার অন্ুভবযুক্ত চিত্তবৃত্তি, তাহ! সিদ্ধ হইল। সমাধিকালে তাহাও 
নিরোদ্ধবা, কারণ মোহবশে (অজ্ঞাতভাবে) দৈহিক ক্রিয়াকারিণী, বাহঙ্ঞানশূন্া 
স্বতিহীন| চিততীবস্থাকে সমাধি বলা হয় ন!, কিন্তু ধ্যয়বিষয়িণী স্থৃতিতে সম্পূর্ণ অবহিত হওয়ার 
ফলে ইন্দিয়াদির ক্রিয়ারোধরূপ যে অবস্থা হয় তাহাই সমাধি, ইহা জ্ঞাতব্য । : 

১১। অনুভূত বিষয়ের যে অসম্প্রমোৰ অর্থাৎ যে বিষয়ের যে পরিমাণ অনুভূতি হইয়াছে 
তাবম্মাত্রের গ্রহণ বা জান-_-তদপেক্ষা অধিকের নহে, তাহা ম্থতি। অসম্প্রমোষ অর্থে পরস্বের 

অপহরণ ন1 করা অর্থাৎ চিত্তের দ্বার! পূর্বে যাঁহ| বিষয়ীকুত হইয়াছে__চিত্তের সেই নিজস্বের মাত্র, 
পরশ্থের নহে অর্থাৎ যাহা অগৃহীত বা অননুভূত তাঁহার নহে,_এরূপ বিষের ষে গ্রহণ তদাত্মিকা 
ৃততিই স্থতি (নূতন যাহা গৃহীত হয় তাহা প্রমাপাদির অন্তর্গত )। 

“কিমিতি, । চিত্ত কি প্্রত্যন়কে অর্থাৎ প্রত্যায়মাত্রকে--বেমন, ভিতরে যে ঘটরূপ এক 
জ্ঞান হইয়া গেল সেই ণ্ঘট জানিলাম” এইরূপ জ্ঞানকে_ ম্মরণ করে, অথবা রূপাঁদি বা ঘটা্গি 
বিষয়কে ম্মরণ করে? উত্তর যথা, “উভযুসযতি' । অথাৎ চিত্ত উভয়কেই স্মরণ করে। 

গ্রান্থোপরক্ত অর্থাৎ শবাদি গ্রাহ্থ বিষয়ের দ্বার! উপরক্ত হইলেও প্রত্যয়, গ্রাহ ও প্রাণ এই 
উভয়াকারকেই নির্ভীসিত করে, কারণ প্রত্যয়েরও পৃথক অনুভব হুয় ( আলম্বনবঙ্জিত শুধু 

প্রত্যয় বা জানন ব্যাপারেরও পৃথক্ অনুভব হয় )। সেই স্ৃতি তথাজাতীয় অর্থাৎ গ্রা্ ও গ্রহণ 

উভয়াকার সংস্কারকে আরম্ভ বা উৎপাদন করে। সেই সংস্কার শ্বব্ঞজকাঞ্জন অর্থাৎ যাহা 
নিজের ব্যজকের বা উদ্বোধক উপলক্ষণ আদি নিমিত্ের দ্বার! অগ্রিত হয় বা ব্যক্ত হয় ভাদৃশ, 
এবং তাহা গ্রাহথ ও গ্রহণ উতর প্রকারের স্ততি উৎপাদন করে। তন্মধ্যে যাহা গ্রহগাকার- 
ূর্বা অর্থাৎ গ্রহণ বা অনধিগত বিষয়ের যে উপাদান (গ্রহণ করা) তাহার যাহাতে আধা 
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গ্রহণরপা জ্ঞানশক্তিঃ প্রমাণম্ ইতি যাবৎ, গ্রাহাকারপূর্বা-__ব্যবসেয়বিবয়প্রধানা স্থতিঃ। ঘটং 
জানানীত্্র ঘটে। বিষয়ঃ জানামীতি চ প্রত্যর়ঃ, ঘটগ্রহণপ্রধান বুদ্ধিঃ, ঘটো্ঘ্রমিতি ঘটাকারা স্বতিঃ 
সোহয়ং ঘট ইতি চ প্রত্যভিজ্ঞ| । এতুক্তং ভবতি। সর্বসাং বৃভীনাং বুদ্ধিবৃতিত্বেঘপি অনধিগত- 
বিষয়ং প্রমাণমেবেয়ং বুদ্ধিঃ | বুদ্ধি গ্রহণরূপা, গ্রহণঞ্চ প্রীধান্তাদ্ অগৃহীতন্ত উপাদদানতা। তন্ত। 
উপাদদানতায়৷ অপান্তি অন্থভবঃ সংস্কারশ্চ। তাদৃশস-স্কারাণীং স্থৃতি গে ণভাবেন উপাদদানতারূপে 
অনধিগতবিষয়ে প্রমাণে বুদ্ধৌ ব! তিষ্ঠতি। প্রধানতশ্চ তত্র উপাদ্দানতারূপে গ্রহণব্যাপারো 
বিস্ততে। স্থতৌ পুনগ্রাহ্রূপন্ত ঘটাগ্ভধিগতবিষয়স্ত প্রাধান্য গ্রহণব্যাপারস্তাপ্রাধান্থমিতি দিক্। 

স|চস্বতি ঘ্বয়ী ভাবিতন্মর্তব্যা-_ভাবিতানি কল্পিতানি ন্বর্তব্যানি যন্তাং সা। ন্বপ্ে হি 
করনয়! ন্মর্তব্যবিষয়া উত্তাব্যস্তে,। জাগরে ন তথা। সর্বাসামেব বৃত্তীনামন্ুতবাৎ সংস্কারঃ 
সংস্কারাচ্চ তদ্বোধরূপ! স্থৃতিরিতি ক্রমঃ | সর্বাশ্চেতি। নুখহঃখমোহাত্বিকাঃ_স্থাদ্দিভিরন্বিদ্ধাঃ | 

তাদৃশ ব্যবসার-গ্রধান বা জানন-প্রধান লক্ষণযুক্ত, তাহ৷ বুদ্ধি বা গ্রহণরূপ! ভ্ঞানশক্তি অর্থাৎ 
প্রমাণবৃত্তি। এবং যাহা গ্রাহাকার-পূর্বা অর্থাৎ ব্যবসেয় বা জেঞর-বিষয়প্রধান! তাহা স্থৃতি। “ঘটকে 
আমি জানিতেছি*__-ইহাতে ঘট বিষয়, “জানিতেছি*- প্রত্যয়, ইহাতে ঘটগ্রহণের প্রাধান্য ( ঘটের 
অপ্রীধান্ত ) তাহা বুদ্ধি (বুদ্ধির এস্থলে পারিভাষিক অর্থ), আর “ইহা ঘট'_-এইরূপ ঘটের 
প্রীধান্তযুক্ত যে বৃত্তি তাহ! ঘটাকার! স্থতি। (পূর্ব দৃষ্ট) “সেই ঘটই এই'__এরূপ জ্ঞানকে 
প্রত্যতিজ্ঞ/। বলে। ইহার দ্বারা এই বলা হইল যে, সমস্ত চিত্তবৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি হইলেও এস্থলে 
অনধিগত বিষয়ের প্রমাণজ্ঞানকেই বুদ্ধি বলা হইতেছে। বুদ্ধি গ্রহণরূপা, গ্রহণ অর্থে প্রধানত 
অগৃহীত বা অননুভূতপূর্ব বিষয়েরই উপাদদানতা৷ বা জানিতে থাকা, এই গ্রহণশীলতারও অর্থাৎ 
জাননন্হ্যাপারেরও অনুভব এবং সংস্কার হয়। তাদৃশ সংস্কার সকলের স্বৃতি উপাদদানতারূপ 
( গ্রহণমাত্-শ্বভাব ) অনধিগত বিষয়ের জ্ঞানরূপ প্রমাণে বা (এঞ্কলে পরিভাষিত ) 
বুদ্ধিতে গৌণভাবে থাকে । সেই প্রমাণে বা বুদ্ধিতে বিষয়ের উপাদদানতারূপ গ্রহ্ণ-ব্যাপারেরই 
প্রাধান্ত এবং স্থৃতিতে গ্রাহু ঘটাদিরূপ অধিগত বিষয়ের প্রাধান্ত, ইহাতে গ্রহণ ব্যাপারের অপ্রাধান্। 
এইরূপে বুঝিতে হইবে । & 

সেই স্থৃতি ছুই প্রকার-_তাবিতন্মর্তব্যা অর্থাৎ ভাবিত বা কল্পিত স্মর্তব্য বিষয় সকল 
যাহাতে, তাহা, (উদাহরণ বথা,_-) স্বপ্নে কল্পনার দ্বারা ম্মর্তব্য বিষয় সক উদ্ভাবিত করা 
হয়, জাগ্রৎ অবস্থায় তাহা নছে (তাহা! অভাবিতন্মর্তব্য )। সর্ধজাতীয় বৃত্তির (ন্বতিরও ) 
অন্থৃতব হুইলে তাহ! হইতে সংস্কার হয়, সংস্কার হইতে পুনঃ তাহার বোধরূপ স্থৃতি হয়, 
এইরূপ ক্রম। “সর্বাশ্চেতি । সুখ-ছুঃখ-মোহ-আত্মক অর্থাৎ স্ুখাদদির দ্বারা অন্গুবিদ্ধ। 

* এখানে গ্রহণ অর্থে গ্রহণরপ ক্রিয়া বা জাননরূপ ব্যাপার --চিতেক্দিয়ের, প্রধানত মনের, 
এইরূপ ক্রিয়া। সেই ব্যাপারেরও সংস্কার হর, সেই সংস্কার হইতেও স্থতি উঠে। এই গ্রহণের 
্থৃতি বুদ্ধিতে অপ্রধান ভবে থাকে, আর অনুভূরমান গ্রহ্ণক্রিয়ার প্রবাহরূপ ব্যাপারই অর্থাৎ 
জানন-ক্রিয়াই জানন-ব্যাপারে প্রধানরূপে থাঁকে । “ঘট জানিলাম' এই প্রমাণ জ্ঞানে বিষয়-ই ঘট, 
এবং নিলাম ইহ। প্রত্যয়। ঘটের স্মরণজ্ঞানেও “ঘট জানিলাম' এরূপ ভাব হয়, কিন্ত 
এই ন্মরপজ্ভানে ঘটরূপ বিষন্ব অনধিগত নহে, উহা! পূর্ববাধিগত। অতএব উহাই মাত্র স্বতি। 
এন্থলেও যে 'জানিলাম” বোধ হয় তাহ! ঠিক পূর্ববরসংস্কারের ফল নে কিন্ধ নূতন এ ঘটন্মরণরূপ 
মনোগাবের নৃতন বা অনধিগত জ্ঞান অতএব ইহা! প্রমাণরূপ বুদ্ধি। 



১১২] | যোগতাঘ্-টাকা। ৫৭৭ 

সখদুঃখে প্রসিদ্ধে। মৌহস্ত্রিবিধঃ বিচারমোহঃ চেষ্টামোহঃ বেদনামোহশ্চেতি। তত্র বিপধ্যন্তবিচারঃ 
বিচারমোহঃ। অভিনিবিষ্টচেষ্ট৷ চেষ্টামোহঃ কায়েন্্রিয়চেতসাম.। প্রমাদাদিরূপেণানেন  বাস্ততে 
মুড বুদ্ধিঃ সম্যগ ভ্ঞানাৎ। ুখছঃখাহতবো যত্র ন ক্ষুটঃ স বেদনামোহঃ। ম্বর্ধ্যতেহত্র 
“তত্র বিজ্ঞানসংযুক্ত। ত্রিবিধা বেদন| ধরব! । সুখহঃখেতি যামাহরছুঃখামস্থথেতি চ ॥” ইতি। যামহ্ঃখা- 
মাহঃ অন্থথেতি চাহুরিত্যর্থঃ ৷ হিতাহিতপ্ঞানবিপধধযরস্বভাবাদ্ অবিষ্ঠান্তগ্রত এব মোহঃ। শেষং স্ুগমম্। 

১২। অথেতি। আপাঁং চিত্তবৃতীনাম্ অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং নিরোধ স্তাৎ। চিত্তনদীতি। 
চিত্ত নদীব, সা চ চিত্তনদী কল্যাণবহা পাঁপবহা বা ভবতি। যেতি। বা চিত্তনদী কৈবল্যপ্রাগ ভারা 
--€কবল্যরপন্ত প্রাগভারম্ত উচ্চপ্রদেশরূপত্রতঃপ্রবন্ধকন্ত তলদেশপধ্যন্তবাহিনী, বিবেকবিষয়নিয়া 
__বিবেকবিষয়রূপনিম়মার্গবাহিনী সা কল্যাণবহা'। তথ! সংসারপ্রাগ ভারা অবিবেকনিযমার্গবাহিনী 
পাঁপবহা। তত্র-_অভ্যাসবৈরাগ্যয়োঃ  বৈরাগ্যেণ বিষয়আোতঃ থিলীক্রিয়তে-__-অশ্ীক্রিয়তে 
নিরধ্যতে, বিবেকদর্শনাভ্যাসেন বিবেকমোত উদঘাট্যতে -সম্প্রবর্তিতং ক্রিরতে । চিত্রন্ত নিরোধ: 
_-নির্বৃত্িকতা :এবম্ অভ্যাসবৈরাগ্যাধীন! । বিবেক এব মুখ্যোপারো৷ নিরোধস্ত, অতস্তশ্তাত্যাস এব 
উক্তঃ। বিবেকন্ত সাধনানামপি পুনঃ পুনরনুষ্ঠানমভ্যাসঃ। | 
ভিডিরর21750355-885555651851858877িরি টিনার িরারযার যারা রানার 
সুখ-ছুঃখের অধ প্রসিদ্ধ । মোহ ত্রিবিধ--বিগসর-মোহ, চেষ্টা-মৌহ এবং বেদনা-মোহ | যে বিচারের 
বিপর্ধ্যাস ঘটে অর্থাৎ বুদ্ধি মৌহাভিভূত হওয়া যে বিচারের ফল অভীষ্টান্ুরূপ হয় না তাহ! 
বিচার-মোহ। কোনও বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিনিবিষ্ট হইয়া অর্থাৎ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া 
প্রমাদপূর্ববক যে কার, ইন্দ্রিয় ও চিত্তের চেষ্টা! হয় তাহাই চেষ্টামোহ। এই প্রমাদাদিরূপ চেষ্টা- 
মোহের দ্বারা মূঢবুদ্ধি যথার্থ জ্ঞান হইতে বিক্ষিপ্ত হয়। যে স্থলে স্ুখ-ছুঃখের অনুভব ক্ফুট নহে 
তাহা বেদনামোহ। এ বিষয়ে স্থৃতি যথা-_-“তন্মধ্যে বিজ্ঞানসংযুক্ত ত্রিবিধ গ্রুব৷ বেদনা বা চিত্বাবস্থা 
(ঞবা অর্থে অবস্থিত। ), যাহাঁকে সখা, ছুঃখা এবং অভুঃখা! বল! হয় আবার তাহাকে অস্থুথা ইহাঁও 
বলা হয়।” হিতাহিত জ্ঞানের বিপর্য্যাস-স্বভাবযুক্ত বলিয়। অবিগ্ভাও মোহ । শেযাঁংশ স্থগম। 

১২। 'অথেতি”। অভ্যাস-বৈরাগ্যের দ্বার! প্রাগুক্ত চিত্রবৃত্তিসকলের নিরোধ হয়। “চিত্ত- 
নদীতি”। চিত্ত নদীর ন্তায়, তাহা কল্যাণের ( অপবর্গের ) দিকে অথবা পাঁপের ( ভোগের ) 
দিকে বহনশীল। “যেতি'। বে চিত্তনদী কৈবল্য-প্রীগভারা অর্থাৎ কৈবল্যনূপ প্রাগতারের বা 
উচ্চভূমিরূপ শ্রোতঃ-প্রতিবন্ধকের (স্রোত যেখানে বাধা পাইয়া শেষ হয় তাহার ) তলদেশ পধ্যস্ত 
বাহিনী এবং বিবেকবিষয়-নিয়া বা বিবেকবিষয়রূপ নিম্নমার্গগামিনী অর্থাৎ বিবেকপথে কৈবল্যাভিমুখে 
যাহা স্বতঃ বহনশীল, তাঁহাই কল্যাণবহা। আর যাহা সংসারপ্রাগভারা ও অবিবেকরূপ নিন্নমার্শ- 
গামিনী অর্থাৎ অবিবেক-পথে নহজত বহনশীল এবং সংসাররূপ প্রাগভারে পরিসমাপ্তিপ্রাঞ্ত 
তাহাই পাপবহা! | * 

তন্মধ্যে অর্থাৎ অভ্যাস-বৈরাগ্যের মধ্যে, বৈরাগ্যের দ্বারা বিষয়স্রোত খিলীকত অর্থাৎ মন্দীডৃত 
ব! নিরুদ্ধ হয় এবং বিবেকদর্শনের অভ্যাস হইতে বিবেকশ্রোত উদঘাটিত বা সম্যক্ প্রবপ্তিত হয়। 
চিত্তের নিরোধ বা বৃত্িশুন্যতা এইরূপে অত্যাস-বৈরাগা সাপেক্ষ। বিবেকই নিরোধের মুখ্য উপায়, 
তজ্জন্ত তাহার অভ্যাই উক্ত হইয়াছে । বিবেকের সাধন সকলেরও যে পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠাৰ 
তাহাও অভ্যাস। 

* তত যেন এক ঢালুপথে প্রবাহিত হুইয়া পথের শেষে এক উচ্চ ভূমিতে লাগিয়া! পরিস্মাথ 
হইয়াছে--ইহাই উপমা! । বথাক্রমে টালুপথই বিবেক অথবা অবিবেক এবং প্রাগার কৈধল্য 
অথবা সংসার । 

৭ 
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১৩। তত্র স্থিতৌ-_স্থিত্যর্যং যে! যত্বঃ সোহভ্যাসঃ| চিত্তন্তেতি। অবৃত্তিকন্ত-_নিরদ্ধ- 
বৃত্তিকন্ত চিত্তন্ত যা প্রশীস্তবাহিতা-_নিরদ্ধাবস্থায়াঃ প্রবাহঃ সা হি মুখ্য স্থিতিঃ। তানুকৃল! 
একাগ্রাবস্থাপি স্থিতিঃ। স্থিতিনিমিত্তঃ প্রযত্বঃ, তস্য পর্ধ্যায়ঃ বীর্যযম্ উৎসাহশ্চেতি। তৎসম্পি- 
পাদয়িষয়া--স্থিতিসম্পাদনেচ্ছয়া তৎসাধনন্তানুষ্ঠানমভ্যাসঃ | 

১৪। দীর্ঘেতি। দীর্ঘকালং যাবদ আসেবিতঃ__অনুষ্ঠিতঃ, নিরস্তরম্- প্রত্যহ প্রতিক্ষণম 
আসেবিতঃ, তপসা৷ ব্রহ্চর্যোণ শরন্ধয়া বিষ্ত। চ সম্পাদিতঃ সৎকারবান্ অভ্যাসঃ-_সৎকারাসেবিতঃ। 
শ্রয়তে চ “্যদ্ যদ্ বিষ্চয়া করোতি শ্রন্ধয়। উপনিষদ! বা তত্তদ্ বীধ্যবত্তরং ভবতীতি।” তথাকুতোহ- 
ভ্যাসো দৃঢ়ভূমির্ভবতি, বুখানসংস্কারেণ ন দ্রাকৃ-_সহসা অভিভূয়ত ইতি। 

১৫। বৈরাগামাহ দৃষ্টেতি। দৃষ্টে__ইহত্যবিষয়ে, মহ্শ্রবিকে- শান্ধশ্রুতে পীরলৌকিকে 
বিষয়ে, যদ্ বৈতৃষ্্যং- চিত্রন্ত বিতৃষ্ণভাবেনাবস্থিতিস্তদ্ বশীকারাখ্যং বৈরাগ্যম। বশীকারস্য 
তিশ্রঃ পূর্বাবস্থাঃ, তগ্ভথ। যতমানং ব্যতিরেকম্ একেন্দরিয়মিতি। রাগোৎপাটনায় চেষ্টমানত! 
যতমানম্, কেমুচিদ্ বিষয়েঘু বিরাগঃ সিদ্ধ: কেধুচিচ্চ সাধ্য ইতি যত্র ব্যতিরেকেণাবধারণং 
তদ্ ব্যতিরেকসংজ্ঞম্, ততঃ পরং দা একেন্দ্িয়ে মনসি ওংসুক্যমাত্রেণ ক্ষীণো রাগস্তিউতি তদা 
একেন্জরিয়ং তাঁদৃশস্যাপি রাগস্য নাশীদ্ বশীকার; সিধ্যতীতি। 

১৩। তন্মধ্যে স্থিতিবিষয়ে অর্থাৎ চিত্তকে স্থির করিবার জন্য, যে যত্ব তাহাই অভ্যাস। 
“চিত্তস্যেতি”। অবৃত্তিক অথাৎ সর্ববৃত্তি নিরদ্ধ হইয়াছে এরূপ চিত্তের ষে প্রশান্তবাহিতা অর্থাৎ 
রূপ নিরুত্ধ অবস্থার যে প্রবাহ ব! অবিপ্লৃতি, তাহাই মুখ্য স্থিতি। তদনুকল যে চিত্তের একাগ্রতা 
(যাহাতে অভীষ্ট একমাত্র বৃত্তি উদিত থাকে ) তাহাঁও স্থিতি। স্থিতিসম্পাদনের জন্য বে প্রযত্ব 
তাহার প্রতিশব যথা-_বীধ্য, উৎসাহ ইত্যাদি। তাহার সম্পাদনার্থ অর্থাৎ চিত্তের স্থিতি সম্পাদিত 
করিবার জস্ যে সাধন সকলের ( পুনঃ পুনঃ ) অনুষ্ঠান তাহাকে অভ্যাস বলে। 

১৪। দৌর্ঘেতি ৷ দীর্ঘকাল যাঁবৎ আসেবিত বা অনুষ্ঠিত, নিরস্তর বা প্রত্যহ প্রতিক্ষণিক 
আঁচরিত। তপন্তা, ব্রহ্থচ্য্য, শ্রদ্ধ! ও বিগ্তারঃদবার! যে অভ্যাস সম্পাদিত হয় তাহাই সংকারপূর্বক 
আচরিত অভ্যাস এবং তাহাকে সৎকারাসেবিত বলা! যায়। শ্রুতি বথা_-যাহ! যুক্তিযুক্তজ্ঞানপূর্ববক, 
র্ধাপূর্ববক ও সারশান্জ্ঞানপূর্্বক!করা যায় তাহাই অধিকতর বীর্যবান্ অর্থাৎ প্রবল হয় । তত্দ্- 
রূপে আচরিত অভ্যাস দৃঢ়ভূমিক হয় অর্থাৎ তাহা বুখানসংস্কারের দ্বার দ্রাক্ বা সহসা, 
অভিভূত হয় না। 

১৫। বৈরাগ্যের বিষয় বলিতেছেন। পৃষ্টেতি' ৷ দৃষ্ট অর্থাৎ ইহলৌকিক বিষয়ে এবং 
আনুশ্রবিক অর্থাৎ শাস্তে শ্রুত পাঁরলৌকিক বিষয়ে ষে বিতৃষ্ণা বা নিস্পৃহৃভাবে চিত্তের অবস্থান, 
তাহাই বশীকার নামক বৈরাগ্য। বশীকারের তিনপ্রকার পূর্ববাবস্থা, তাহারা যথা-_যতমান, ব্যতি- 
রেক ও একেক্টরিয় | . রাগকে উৎপাটিত করিবার জন্ত যে যত্বশীলতা! তাহ! যতমান। ( বতমানের 
ফলে) কোন্ কোন্ বিষয়ে বিরাগ সিদ্ধ হইয়াছে, এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে তাহা সাধিত করিতে 
হইবে-_এইরূপে যে স্থলে ব্যতিরেক ব৷ পৃথক করিয়া অর্থাং কোন্গুলিতে আসক্তি নাই, কোন্- 
গুলিতে আঁছে, তাহা নির্ধারণ করিয়! যে বৈরাগ্য অবধারণ করা যায়, তাহাই ব্যতিরেক নামক 
বৈরাগ্য। তাহার পর যখন মনোরূপ এক ইন্জিয়ে রাগ কেবল ওংস্ক্যমাত্ররপে অর্থাৎ ( দৈহিক) 
কার্য পরিণত হইবার শক্তিহীন হট, ক্গীণতাবে অবস্থান করে, তাহ! একেক্দ্রিয়। তাদৃশ ক্ষীণরূপে 
স্থিত রাগেরও নাশ হইলে পরে বশীকার সিদ্ধ হয়। 
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্্িয় ইতি। শশ্বরধ্যম্__প্রভৃতং, আ্বর্গ- ইন্্ত্বাদিঃ, বৈদেহাং-্থুলহুল্জদেহে . বিরাগাদ্ 
বিদেহস্য চিত্তস্য লীনাবস্থ! ভবেৎ তদবস্থাপ্রাপ্তানাং দেবানাং পদম্। প্ররকৃতিলয়ঃ-_আত্মবুদ্ধিরপি 
হেয়েতি তন্রাপি বিরাগমাত্রাৎ পুরুষখ্যাতিহীনস্যাচকিতার্থস্য চিত্তস্য প্রক্কতৌ লয় ভবেৎ, তৎপদম্। 
দিব্যাদিব্যবিষয়ৈঃ সহ সংযোগেহপি--ভোগলাভেপীত্যর্থ । বিষয়দোষঃ__ত্রিতাপঃ | প্রসংখ্যানবলাৎ 
_ প্রসংখ্যানং__ সম্প্রজ্ঞা, যয়া বিষয়হানায় অবিচ্ছিন্ন প্রত্যবেক্ষ! জায়তে, তন্বলাৎ। অনাভোগাত্বিকা 
-_তুচ্ছতাখ্যাতিমতী হেয়োপাদেযশূন্যেত্যর্থ, বৈতৃধ্যাবস্থা৷ বশীকারসংজ্ঞা। তচ্চাপরং বৈরাগাম্। 

১৬। তদ্--বৈরাগ্যং পরং--পরসংজ্ঞকং, যদ পুরুষখ্যাতেঃ- -পুরুষতবোপলন্ধেঃ গুণ- 
বৈতৃষ্যং-সার্বজ্যাদিঘপি নিখিলগুণকাধ্যেযু বৈতৃষ্যস্ ইতি হৃত্রার্থট। দৃষ্টেতি। দৃষ্টানুশ্রবিক- 
বিষয়দোষদর্শী বিরক্তঃ__বশীকারবৈরাগ্যবান্, পুকুরর্শনাভ্যাসাদ-_বিবেকাভ্যাসাৎ তক্ছুদধিপ্রবিবেকা- 
প্যায়িতবুদ্ধিঃ__-তস্য দর্শনস্য যা শুদ্ধিঃ, তস্যাঃ প্রবিবেকঃ-প্রকষ্টং বৈশিষ্ট্য বিশদত| অবিবেক- 
বিবিক্তা পরা কান্ঠেত্যর্থঃ, তেনাপ্যায়িতা--কৃতকৃত্যা| বুদ্ধির্যস্য স যোগী, ব্যক্তাব্যক্তধন্নকেতে। _. 
লৌফিকালৌকিকন্তানক্রিয়ারপেভ্যো বাক্তধর্মনকেত্য স্তথা বিদেহপ্ররৃতিলয়রপাব্যক্তধর্শকেত্যো 
গুণেত্যে৷ বিরক্কে। ভবতি ইতি তব্দয়ং বৈরাগ্যম্। তত্রেতি। তত্র যছুত্তরং পরবৈরাগ্যং তজজ্ঞান- 
প্রসাদমাত্রম্-_জ্ঞানপ্য যঃ প্রসাদশ্চরমোতকর্ষো রজোলেশমলহীনত। অতএব সত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রতা, 

ন্বরিয় ইতি” । প্রশ্বরধ্য অর্থে প্রতুত্ব। ন্বর্গ, যেমন ইন্্রত্ব আদি। বৈদেহা বা বিদেহপদ, স্থূল 
ও সুঙ্মদেহে বিরাগের ফলে বিদেহ-সাধকের চিত্ত লীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ত্দবস্থা-প্রাণ্ড দেবতাদের 
পদই বৈদ্েহা। প্রক্ৃতিলয় অর্থাৎ ( দৃ্টানুশ্রবিক বাহা বিষয়ের উপরিস্থ ) আমিত্ব-বুদ্ধিও হেয় এই 
অভ্যাসপূর্ব্বক তাহাতেই মাত্র বৈরাগ্য করিয়! (পুরুষের উপলব্ধি না করিয়!) পুরুষখ্যাতিহীন অচরিতার্থ 
( অপবর্গরূপ অর্থ যাহার নিষ্পাদিত হয় নাই ) চিত্তের যে তৎকাঁরণ প্রকৃতিতে লয় তাঁদৃশ অবস্থাই 
প্রকৃতিলয়। দিব্যাদিব্য বিষয়ের সহিত সংযোগ হইলেও অর্থাৎ এ এ জাতীয় (ন্বর্গার ও 
পাথিব ) ভোগ্য বস্তুর লাভ হইলেও। বিষয়ের (ভোগের) দোষ ত্রিতাপ--আধ্যাত্মিক, 
আঁধিভৌতিক ও আধিদৈবিক রূপ। প্রসংখ্যান-বলের দ্বার অর্থাৎ প্রসংখ্যান বা সম্প্রজ্ঞান, 
যন্ধারা বিষয়হানের জন্য অভগ্ন প্রত্যবেক্ষ। হয় বা! বিষয়ত্যাগের প্রযত্ববিষয়ে গ্রুব! স্থৃতি উৎপর হয়, 
তাহার বল বা প্রচিত সংস্কার হইতে যে অনাভোগাত্মিকা অর্থাৎ তুচ্ছতা-খ্যাতিযুক্ত, হেয় এবং 
উপাদেয় এই উতয় প্রকার বুদধিশন্ত ( নির্লিপ্ত) যে বিষয়ে বৈতৃষ্টযরূপ চিত্রাবস্থা হয়, তাহার নাম 
বশীকার এবং তাহারই নাম অপর বৈরাগ্য। 

১৬। তাহা অর্থাৎ বৈরাগ্য ; পর বা পরনামক। যখন পুরুষখ্যাতি হইলে অর্থাৎ পুরুষ- 
সম্বন্ধীয় তত্বজ্ঞানের উপলব্ধি হইলে, গুণবৈতৃষ্ত্য অর্থাৎঃসার্ধজ্য আদি সমগ্র গুণকার্য্যে বিতৃ্ হয়, 
ইহাই ু ত্রের অর্থ। পুষ্টেতি”। দৃষ্ট এবং আন্ুশ্রবিক বিষয়ে দৌষদর্শী, বিরাগযুক্ত অর্থাৎ বশীকার 
বৈরাগ্যবান্ সাধক যখন পুকুদর্শনাভ্যাস হইতে অর্থাৎ বিবেক অভ্যাস হুইতে, তাহার শুদ্ধিরূপ 
প্রবিবেকের দ্বারা অপ্যায়িত-বুদ্ধি হন অর্থাৎ পুরুষখ্যাতিরূপ যেংজ্ঞানের শুদ্ধি তাহার যে প্রবিবেক 
বা প্রকুষ্ট বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ অবিবেক হইতে পৃথক্ হওয়ায় জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা, তন্বারা আপ্যারিত বা 
কৃতক্ত্য বুদ্ধি বাহার, সেই যোগী ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ধর্ম হইতে অর্থাৎ লৌকিক এবং অলৌকিক 
(স্থল ইন্দরিয়ের অগোঁচরীভূত ) জ্ঞানক্রি্লারূপ ব্যক্ত ধর্ম হইতে এবং বিদেহ-প্রকৃতি-লয় আদি 
অব্যক্তধর্দ্ক গুণে (ত্রিগুণকাধ্যে ) বিরাগযুক্ত হন। এইরূপে বৈরাগ্য ছুই প্রকার। “তত্ত্রেতি'। 
তন্মধ্যে যাহা উত্তর (শেষের) পরবৈরাগ্য তাহ। জ্ঞানের প্রসাদমাত্র অর্থাৎ জ্ঞানের প্রসাঘ, 
বা চরমোৎকর্ষ হইতে বে রজোগুণের লেশ মাত্র মলহীনত! তাহা, অতএব বুদ্ধি ও পুরুষের ভিন্নতারপ 
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তন্্রপম্। যস্যেতি। প্রত্যুদিতথ্যাঁতিঃ-_-অবিপ্ুতবিবেকঃ | ছিন্নঃ শ্রিষ্টপর্বা ভবসংক্রমঃ-- 
জন্মসংক্রম:, জন্মারস্তকঃ বর্ম্মাশয় ইত্যর্থঃ ছিঃ গ্রিষ্টপর্ব। সন্ধিহীনশ্চ সঞ্জাতঃ। বস্যাবিচ্ছেদাৎ__ 
অবিচ্ছিন্নাৎ কর্মাশয়াদিত্যর্থ; | এবং জ্ঞানস্ত পরা কার্ঠা বৈরাগ্যম্। নাস্তরীয়কং-_অবিনাভাঁবি। 

১৭। অথেতি। প্পরশ্নপূরর্বকং হুত্রমবতারয়তি। অত্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং নিরন্ধচিত্তবত্বেধৌগিনঃ 
কঃ সম্প্রজ্ঞাতযোগঃ। বিতর্কবিচারানন্দান্মিতাপদার৫থানাং স্বরূপৈরন্থগতাঃ সাক্ষাৎকারভেদাঃ সম্প্র- 
জ্ঞাতস্য লক্ষণম্। বিতর্ক ইতি ব্যাচষ্টে। চিত্তস্য আলম্ষনে-_ ধ্যেয়বিষয়ে যঃ স্থুলঃ -_স্থুলভূতেক্জরিয়রূপ- 
ধ্যেয়বিষয় ইত্যর্থঃ আভোগঃ-_সাক্ষাৎপ্রজ্ঞয়া পরিপূর্ণতা স সবিতর্কঃ। একাগ্রভূমিকস্য চেতসঃ 
সমাধিজা প্রজ্ধেব সপ্রজ্ঞাত ইতি প্রাণুক্তঃ। নিরন্তরাত্যাসাৎ স্থিতিপ্রাপ্তে একাগ্রভূমিকে চিত্তে 
যাঃ গ্রন্তা! জায়েরন্ তাঃ প্রতিতিষ্েঘুঃ, তাভিশ্চ চিত্তং পরিপূর্ণ তিষ্ঠেখ, স এব সম্প্রজ্ঞাতযোগে 
ন চস সমাধিমাত্রম। তত্র যৌড়শস্থুলবিকারবিষয়। সমাঁধিজ। প্রজ্ঞা বদ! চেতসি সদৈব প্রতিতিষ্ঠতি 
তদা বিতর্কান্থুগতঃ সম্প্রজ্ঞাতঃ ৷ 

“বিচারে! ধ্যারিনাং যুক্তিঃ হুক্ষার্থাধিগমো যত' ইতি, এবংলক্ষণেন বিচারেণাধিগতয়া সুশ্্বিষয়য়া 
প্রজ্ঞয়া চেতসঃ পরিপূর্ণতা বিচারাগ্গতঃ সম্প্রজ্ঞাতঃ। হুঙ্মব্ষয়াঃ - তন্মাত্রাণি অহঙ্কারস্তথা 

বিবেকখ্যাতিমাত্রে যে স্থিতি ( কারণ রজোগুণের আধিক্যের ফলেই বিবেকে স্থিতি হয় না ), তন্দরপ 
অবস্থা । 

'যসোতি'। প্রত্যুদিত-খ্যাতি যোগী অর্থাৎ ধাহাঁর বিবেকজ্ঞান অবিপ্ুত বা সদাই উদিত 
থাকে। ছিন্ন ও শ্লিষ্টপর্ব্ব ভবসংক্রম অর্থাৎ জন্মসংক্রম বা জন্মসংঘটক কন্মাশয় ধাঁহার ছিন্ন এবং 
গ্লিষ্টপর্ধধ বা শিথিল হইয়াছে (সন্ধিহীন হওয়াতে )। যাহার অবিচ্ছেদের ফলে অর্থাৎ 
অবিচ্ছিন্ন কর্মীশয় 'হইতে (ভবসংক্রম চলিতে থাকে )। এইরূপে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠাই 
বৈরাগ্য। (ছুঃখের নিবৃত্তিই জ্ঞানের উদ্দেশ্য এবং তাহাই জ্ঞানের পরিমাপক। অতএব ছুঃখমুল 
অশ্মিতার নিবৃত্তিরপ বৈরাগ্য, যাহার ফলে ভবসংক্রম রুহ্ধ হয়, তাহ! জ্ঞানেরও পরাকা্টা )। নাস্তরীয়ক 
অর্থে অবিনাভাবী। 

১৭। “অথ'-_ইত্যাদির দ্বারা প্রশনপূরব্বক হুত্রের অবতারণা করিতেছেন। অভ্যাসবৈরাগ্যের 
দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়াছে এরূপ যোগীর যে সম্প্রজ্ঞাত যোগ তাহা কি প্রকার? (উত্তর--) 
বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অশ্মিতা এই পদার্থ সকলের স্বরূপের ( তাহা আলম্বন করিয়া ) অনুগত যে 
কয়েক প্রকার সাক্ষাৎকার ( তত্তৎ বিষয়ে অতীষ্ট কাল যাবৎ চিত্তের সমাহিততা ) তাহাই সম্প্রচ্জাতের 
লক্ষণ। বিতর্ক কি তাহা ব্যাখ্যা করিতেছেন। চিত্তের আলম্বনে অর্থাৎ ধ্যে় বিষে যে দুল 

আভোগ অর্থাৎ ক্ষিতি আদি পঞ্চস্থল ভূত ও ইন্দ্রিয় রূপ ধ্যেয় বিষয়ে সাক্ষাৎ প্রজ্ঞার দ্বারা 
চিত্তের যে পরিপূর্ণত৷ তাহাই বিতর্ক (নামক সশ্্রজ্ঞাত )। একাগ্রভূমিক চিত্তে যে সমাধিজাত 
প্রন্তা হয় তাহাই সম্প্রজ্ঞাত, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে (১১ )। নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা স্থিতিপ্রাপ্ত 
একাগ্রভূমিক চিত্তে ধে প্রজ্ঞাসকল উৎপন্ন হয় তাহা প্রতিষ্ঠিত হুইয়৷ যায় এবং তাহাদের দ্বারা 
চিত্ত পরিপূর্ণ থাকে, তা্লাই সম্প্রজ্ঞাত যোগ । তাহা সমাধিমাত্র নহে ( কেবল চিত্ত সমাহিত হইলেই 
তাহাকে সম্পরন্ভাত যোগ বলে না, কথিত এরূপ, লক্ষণযুক্ত হওয়া! চাই)। তন্মধ্যে যোড়ীশ 
স্থল বিকার-ব্ষিয়ক ( পঞ্চ স্থল ভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দরিয়, পঞ্চ বর্েক্জ্রিয় ও মন-_ইহারা যোঁড়শ বিকার ) 
সমাধিজাত প্রজ্ঞ! যখন চিত্তে সদাই প্রতিষ্ঠিত থাকে তখন তাহাকে বিতর্কান্গত সম্রজ্ঞাত বলে। 

“বিচার অরে ধ্যাদীদের যুক্তি, যাহা হুইতে সুক্্বিষয়ের অধিগম হয়” ( যৌগকারিক| ) এই 
লক্ষণান্বিত বিচারযুক্ত প্রজ্ঞার দ্বারা অধিগত যে হুক্বিষয় তদ্থারা চিত্তের যে পরিপূর্ণতা তাহাই 



১১৮ ] যোগভাষ্য-্টীকা। ৫৮১ 

অন্মীতিমাত্রং মহত্বত্বঞ্চ। এতছুক্তং ভবতি। আলম্বনবিষয়তেদাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিশ্চ 
বিতর্কান্থগতঃ, বিচারান্গতঃ, আনন্দান্গগতঃ, অশ্মিতান্থগতশ্চেতি। বিষয়প্রক্কতিভেদাচ্চাপি চতুধিধঃ ? 
সবিতর্কঃ, নিধিতর্কঃ, সবিচারঃ, নিবিচারশ্চেতি। আলম্বনঞ্চ স্থুলহুস্মভেদান্দিধা, গ্রহীতৃগ্রহণ- 
গ্রাহভেদাৎ ত্রিধা | এতঞ্চ সমাপতো বক্ষ্যতি। তত্রেতি। প্রথম: বিতর্কান্গতঃ সমাধি চতুষ্ট়ান্থগতঃ-_ 
তন্ত্র বিতর্ক-বিচার-ধ্যানানন্দাম্মিভাবা! ইত্যেতে সর্বে বর্তন্ত ইতার্থঃ | দ্বিতীয়ে! বিচাঁরান্ুগতো! যৌগঃ 
স্থলালগনহীনস্থাদ্ বিতর্কবিকলঃ-_-বিতর্ককলাহীনঃ | তৃতীয়ো বাঁচাবাচকহীন-করণগত হুলাদযুক্ত- 
প্রকাশীলম্বী, এবধ স্থল-হুঙ্ষগ্রাহাহীনস্বাদ্ বিতর্কবিচারবিকলঃ | অত্র স্থুলেন্দ্িয়াণাং স্বেধ্যসহগত- 
সাত্তিকপ্রকাশজাত আনন্দ প্রথমম, আলম্বনীক্রিয়তে, ততশ্চান্তঃকরণস্থৈধ্জাতন্ত হলাদস্যাধিগমে! 
তবতি। শ্মর্ধাতেত্র “ইন্ছি়াণি মনশ্চৈব যথা পিণীকরোত্যয়ম। স্বরমেব মনশ্চৈবং পঞ্চবর্গ্। ভারত । 
পূর্বং ধ্যান্পথে স্থাপ্য নিতাযোগেন শাম্াতি। ন তৎ পুরুষকারেণ ন চ দৈবেন কেনচিৎ। সুখ- 
মেধ্াতি তৎ তস্য যখৈবং সংযতাম্মনঃ ॥ সুখেন তেন সংযুক্তো রংস্যতে ধ্যানকম্মমনীতি।” চতুর্থ 
ধ্যানে আনন্দস্যাপি জ্ঞাতাহমিতি অন্মিতামাত্রসংবিদেবালম্বনং ততন্তদ্ আনন্দার্দিবিকলম্। 

১৮। বিরামন্ত সর্বপ্রত্যয়হীনতায়াঃ, প্রতায়ঃ_কারণং পরং বৈরাগ্ং, তস্যাত্যাসঃ পূর্ব-_ 
প্রথম; যস্য সঃ। অন্ধীতিপ্রত্যয়মাত্রায়া বুদ্ধেরপি হানাভ্যাসপূর্বকঃ নিষ্পন্ন ইত্যর্থঃ, সংস্কারশেষঃ 
_সংস্কার। ন চ প্রত্যয়! ঘত্রাব্যক্তরূপেণাবশিষ্টাঃ প্রত্যয়জননসামর্থাযুক্তা ইত্যর্থ* তদবদ্থঃ সমাধি- 

বিচারান্গগত সম্প্রজ্ঞাতের লক্ষণ । ুক্ষমবিষয় যথা-_পঞ্চ তন্মাত্র, অহংকার এবং অন্ধমীতিমাত্র-লক্ষণক 
মহত্ন্ব। 

ইহাতে বল! হইল যে আলম্বনরূপ বিষয়ের ভেদে সম্প্রজ্জাত সমাধি চতুরধিধ যথ! বিতর্কান্গত, 
বিচারান্গত, আনন্দান্ছগত এবং অশ্মিতান্থগত। বি্ষিয়ের এবং প্রকৃতির বা স্বগত লক্ষণের, ভেদ 
অনুসারে আবার সম্প্রজ্ঞান চতুধিধ । যথ!, সবিতর্ক, নিধিতর্ক, সবিচার ও নিধিচার । আঁলম্বনও 
স্থল ও সুস্ভেদে ছিবিধ এবং গ্রহীতৃ-গ্রহণ-গ্রাহ্থ ভেদে ত্রিবিধ। ইহ! সমাপত্তির ব্যাখ্যায় বলিবেন। 

তিত্রেতি”। প্রথম বিতর্কান্গগত সমাধি চতুয়ান্ুগত, তাহাতে বিতর্ক, বিচার, ধ্যানজ আঁনন্দ 
এবং অশ্মিভাব ইহারা সবই থাকে । দ্বিতীয় যে বিচারান্থগত সম্প্রজ্জাত যোগ তাহ স্থল আলম্বনহীন 
বলিয়া বিতর্কবিকল অর্থাৎ বিতর্করূপ কল! ব| অংশহীন ( বিতর্ক অবস্থা! অখন অতিক্রান্ত হওয়ায় )। 
তৃতীয় বাচ্যবাচকহীন অর্থাৎ ভাষাহীন এবং করণগত আনন্দযুক্ত বোধ আলম্বন করিয়া হয় এবং তাহা 
স্থল ও সুক্ষ গ্রাহারূপ আলম্বনবিহীন বলিয়া বিতর্ক-বিচার-রূপ কলাহীন। ইহাতে অর্থাৎ আনন্দান্থ- 
গত সম্প্রজ্ঞাতে স্থুল ইন্দ্রিয় সকলের স্থৈরধ্যসঞ্জাত সাত্বিক প্রকাশজাত আনন্দবোধ প্রথমে আলম্বনীক্কত 
হয়, তাছার পর অন্তঃকরণের স্থ্র্যজাত আনন্দ অধিগত হয়। এ বিষয়ে স্মৃতি ষথা-_“ইন্্রিয় সকলকে 
এবং মনকে যে পিত্তীভূত করা তাহাই ধ্যান। হেতারত! স্বয়ং মনকে এবং পঞ্চ প্রকার ইন্জরিয়কে 
পূর্বে বা প্রথমে, ধ্যানপথে স্থাপন করিয়া অন্ুক্ষণ অভ্যাসের দ্বারা শান্ত করিবে। (অন্ত) কোনরূপ 
পুরুমকার অথবা দৈবের দ্বারা সেরূপ সুখ হয় না, যেরপ সুখ সেই সংযতাত্মধ্যায়ীর হয়। সেই সুখে 
সংঘুক্ত হইয়! ধ্যারী ধ্যানকর্ম্ে রমণ করেন অর্থাৎ আনন্দের সহিত ধ্যান করিতে , থাকেন, । 
( মহাভারত )। চতুর্থ ধ্যানে “আনন্দেরও আমি জ্ঞাতা” এইরূপ উপলদ্ধি করিয়া অন্তীতিমাত্রসংবিৎ বা 
গ্রহীতাকে আলম্বন করা হয়, তজ্জন্য তাহ। আনন্দাদি ( নিম্ভূমিস্থ ) তিন অংশ বঞ্জিত। 

১৮ 1 বিরামের অর্থাৎ চিত্তের সর্ববৃত্িশৃহযতাঁর প্রত্যয় ব। কারণ যে পরবৈরীগ্য তাহার অভ্যাস 
যাহার পূর্ব ব! প্রথম তাহাই অসন্প্রপ্াত অর্থাৎ বিরামের কারণ পরবৈরাগ্যের অভ্যাসের দাক্মই 
তাহা সাধিত হয়। অশ্মি বা “আমি'-মাত্র লক্ষণাত্মবক বুদ্ধিরও নিরোধের অভ্যাসপূর্ববক দিষ্পঙ্গ বে 
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রসম্পরজ্ঞাত ইতি সুত্রার্থঃ। 'সর্বেতি। সর্ববৃত্তিপ্রত্যস্তময়ে__প্রত্যযহীনত্বে প্রাপ্ডে সতি, যাবস্থা সঃ 
অসশ্প্রজ্ঞাতো নির্বাজঃ সমাধিঃ, তস্যোপায়ঃ পরং বৈরাগ্যম্। সালম্বনোহভ্যাসঃ-_সম্প্রজ্জাতাভ্যাসঃ 
ন তস্য মুখ্যং সাধনম্। বিরামপ্রত্যয়ঃ- পরবৈরাগ্যরূপঃ নির্বস্তকঃ ধ্যেয়বিষয়হীনঃ, গ্রহীতরি 
মহদাত্মনি অপি অলংবৃদ্ধিরূপঃ অব্যক্তা ভিমুখো! রোধ ইতি যাঁবদ, আলম্বনীক্রিয়তে___আশ্রীয়তে অসম্প্র- 
জ্ঞাতেচ্ছুনা যোগিনেতি শেষঃ। তদিতি। তদভ্যাসপূর্বং_-তদভ্যাসেন হেতুনেত্যর্থ; চিত্তম্ 
অভাবপ্রাপ্তমিব ক্রিয়াহীনত্বাদ বিনষ্টমিব ন তু বস্ততঃ অভাবপ্রাপ্ত, নাঁভাবে বিদ্ভতে সত ইতি 
নিয়মাৎ। নিরালম্বনং_গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহাবিষয়হীনমেব অসম্প্রজ্ঞাতাখ্যো নির্বাজঃ-_নাস্তি বীজম্__ 
আলম্বনং যস্য স নিরোধঃ সমাধিঃ। | 

১৯। অন্টোহপি নির্বাজঃ সমাধিরন্তি, ন স কৈবল্যায় ভবতি। তথ্বিবরণমাহ। স খন্বিতি। 
দ্বিবিধো নির্বাজ উপায় ্রত্যয়ঃ _শ্রদ্ধাছ্যপায়হেতুকো বিবেকপূর্ব ইত্যর্থঃ ভবপ্রত্যয়স্চ। তত্র কৈবল্য- 
ভাজাং যোগিনাম্ উপার প্রত্যয়, বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাঞ্চ ভবপ্রত্যয়ে! নির্বাজঃ স্তাৎ। বিদেহানামিতি। 
দেহঃ-স্লহ্স্শরীরং তন্বীন৷ বিদেহা, যে তু পুরুষখ্যাতিহীনাঃ কিন্তু দোষদর্শনাদ, দেহধারণে 
বিরাগবস্তন্তে ত্বৈরাগ্যেণ তথ্ধিষয়েণ চ সমাধিন! সর্বকরণকার্ধ্যং নিরুত্ধস্তি, কারধ্যাভাবাৎ করণশক্তয়ো 
ন স্থাতুমুৎসহস্তে ত্মাৎ তাঃ প্রর্কতৌ লীয়ন্তে, স্বেষামধিষ্ঠানভূতেন স্থলহক্মদেহেন সহ ন সংঘুঞ্্তি। 

সংস্কার-শেষ অর্থাৎ যে অবস্থায় চিত্তের প্রত্যয় থাকে না কেবল সংস্কারমাত্র অব্যপদিষ্টর্ূপে অবশিষ্ট 
থাকে কিন্ত প্রত্যয় উৎপাদন করার যোগ্যতা! থাকে, সেই অবস্থায় যে সমাধি হয় তাহাই অসশ্প্রজ্ঞাত, 
ইহাই হুত্রের অর্থ । 

সর্বেতি । সর্ধবৃত্তি প্রত্যস্তমিত হইনে অর্থাৎ চিত্ত প্রত্যযহীনত। প্রাপ্ত হইলে যে অবস্থা হয় 
তাহাই অসম্প্রজ্ঞাতরূপ নির্বাজ সমাধি, তাহার সিদ্ধির উপায় পরবৈরাগ্য । সালম্বন অভ্যাস অর্থাৎ 
সম্প্রজ্তাত সমাধির অভ্যাস তাঁহার মুখ্য সাধন নহে। বিরামপ্রত্যয় বা! বিরামের কারণ যে পরবৈরাগ্য 
তাহা নির্বস্তক অর্থাৎ কোনও ধ্যের আলম্বনহীন। “গ্রহীত। মহদাত্মাকেও চাই না” অর্থাৎ অবাক্তাভি- 
মুখ যে রোধ, তদ্রূপ প্রত্যয় সেই অবস্থায় অসম্প্রজ্ঞাত-সাধনেচ্ছু যোগীর দ্বার আলম্বনীরুত বা 
বিষয়ীরুত হয়। (অর্থাৎ “আমিত্ব-বোধরূপ অবশিষ্ট এক মাত্র প্রত্যয়ও চাই না _ এইবূপ সর্ধ্বরোধ 
হইয়! চিত্ত নিরুদ্ধ হউক”- এই প্রকার নিরোধাভিমুখ প্রত্যয়ই তখনকার আলম্বন, যাহার ফলে 
সালম্বন চিত্ত প্রলীন হইয়! কৈবল্য হয়। আলম্বনে হেয়তী প্রত্যয়ই &ঁ অবস্থার আলম্বন )। 

তিদিতি'। তদভ্যাসপূর্ববক অর্থাৎ সেই প্রকার অভ্যাসরূপ উপায়ের দ্বারা চিত্ত অতাবপ্রাণ্ডের 
ম্যায় হয় বা ক্রিয়াহীন হওয়াতে বিনষ্টবৎ হয়, যদিও তাহা বস্তুত অভাব প্রাপ্ত হয় না, সতের অভাব 
নাই_এই নিয়মে, অর্থাত যাহা সৎ বা ভাব পদার্থ তাহার অবস্থাস্তরত! হইলেও সম্পূর্ণ নাশ হইতে 
পারে না। নিরালম্বন অরে গ্রহীতৃ-গ্রহণ-গ্রাহ্ বিষয্নহীন, তাহাই অসম্প্রজ্ঞাত নামক নির্বাজ, অর্থাৎ 
বীজ বা আলম্বন যাহার নাই তব্রপ নিরোধ সমাধি। 

১৯। অন্ত প্রকার নির্বাজ সমাধিও আছে কিন্তু তাহা! কৈবল্যের সাধক নহে। তাহার 
বিবরণ বলিতেছেন। “স খন্বিতি। নির্বাজ সমাধি দ্বিবিধ- উপান্র-প্রত্যয় বা শ্রদ্ধার্দি উপায় 
পূর্বক অথাৎ বিবেকপূর্বক সাধিত এবং ভবমূলক। তন্মধ্যে কৈবল্যলিগ্গ. যোগীদের উপায়- 
প্রত্যয় এবং বিদেহ-প্রক্কতিলীনদের ভবপ্রত্যয় নির্বাজ হয়। “বিদেহানামিতি, । দেহ অর্থে 
স্থল ও লুক শরীর, যাহারা সেই শরীরবিহীন তাহারা বিদেহ। ধাহাদের পুরুষখ্যাতি 
হয় নাই কিন্ত দেহের দোষ অবধারণ করিয়া! দেহধারণে বিরাগ-যুক্ত, তাহার! সেই বৈরাগোর 
দ্বারা এবং দেই বৈরাগ্যমূলক সমাধির দ্বারা সমস্ত করণের কাধ্য রোধ করেন, কাধ্যাভ।বে' 
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উক্ত “বৈরাগ্যাৎ প্রক্কৃতিলয়” ইতি । এবমেষামপি নির্বাজঃ সমাধিঃ স্তাঁৎ কিন্ত বৈরাগ্যসংস্কারজাতত্বাৎ 
তইসংস্কারবলক্ষয়ে স সমাধিঃ প্লবতে। ন হি পুরুষখ্যাতিং বিনা সংস্কারন্ত সমাগ. নাশ: ভ্তাৎ, 
চিন্তাতিরিক্তন্ত দ্রব্যস্তানধিগতত্বাৎ। ভতম্তদা যো বৈরাগ্যসংস্কারস্তিঠতি তথলক্ষয়াচ্চ পুনরুখানম্, 
উক্তঞ্চ “মগ্নবহুখানম্ত ইতি । 

যথ! বিদেহানাং দেবানাং তথ প্রকৃতিলয়ানামপি বেদিতব্ম্। যে তু পুরুষখ্যাতিহীনাঃ সংজ্ঞা- 
মাত্ররূপে গ্রহীতরি অপি বিরাগবস্তে৷ ন দেহমাত্রে তদ্বিরাগাৎ তদনুরূপসমাধেশ্চ তেষাং বিবেকহীনত্বাৎ 
সাঁধিকারং চিত্তং প্রক্কতৌ লীয়তে লীনঞ্চ তি্তি যাবৎ তধৈরাগ্যহেতুকনিরোধসংস্কারস্য বলক্ষয়ম। 
বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাং নিরোধো ভবপ্রত্যয়:_-ভবতি জায়তে অনেনেতি ভবো| জন্মহেতবঃ ক্লেশমূলাঃ 
স্কারাঃ, উক্তঞ্চ “বিবেকখাতিহীনস্য সংস্কারশ্চেতসো ভবঃ। অশরীরি শরীরি বা প্রবং জন্ম যতো 

ভবেদিতি” । জন্ম কিল মরণাস্তং, বৈদেহাদে বিপ্লুতিদর্শনাৎ তজ, জন্ম এব । জন্ম তু অবিদ্যামূলাৎ 
সংস্কারাদ্ ভবতি। বিদেহাদীনাং তত্তজ্জন্ম বিবেকহীনাৎ হুক্ষাপ্মিতামূলাদ বৈরাগ্যসংস্কারাৎ 
সংঘটতে যথা ক্রেশমূলাৎ কর্ীশয়াদ্ দেহবতাং জন্ম। বিদেহপ্রকৃতিলয়। মহাসবা তে হি 
পুনরাবর্তনে মহর্দিসম্পন্ন! ভূত্ব। প্রানর্বস্তি। এতেন ভাষ্যং ব্যাখ্যাতম্। 

বিদেহানামিতি। ন্বসংস্কীরমাজোঁপবোৌগেন--ন্বন্ত বৈরাগ্যসংস্কারস্য উপযোগেন- _আম্নকুল্যেন। 

করণশক্তি সকল ব্যক্ত থাকিতে পারে না, তজ্জন্ত তাহারা ( করণ সকলের উপাদান কারণ ) প্রকৃতিতে 
লীন হয় এবং তাহাদের স্ব স্ব অধিষ্ঠান-ভূত স্থূল বা! সুল্পদেহের সহিত সংযুক্ত হয় না। যথ! উক্ত 
হইয়াছে “বৈরাগ্য হইতে প্রক্ৃতিলয় হয় (সাঁংখ্যকারিকা )। এইরূপে ইহাঁদেরও নির্বীজ সমাধি 
হয়, কিন্ত তাহা! কেবল বৈরাগ্যসংস্কার হইতে জাত বলিয। সেই (সঞ্চিত) সংস্কারের বলক্ষয় হইলে 
সেই সমাধিরও ভঙ্গ হয়। পুরুষখ্যাতি ব্যতীত সংস্কারের সম্যক্ প্রণাশ বা প্রলর হয় না, চিত্তের 
উপরিস্থ পদার্থ ( পুরুষ তত্ব) অধিগত না হওয়াতে, ( কারণ উপরিস্থ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়া তবেই 
চিত্ত লয় হইতে পারে তজ্জন্য ) তখন যে বৈরাগ্যসংস্কার থাকে তাহার বলক্ষর্ হইলে পুনরায় তাহা 
(চিত্ত) উত্থিত হয়, যথ। উক্ত হইয়াছে “প্ররুতিলীনদের মগ্রের স্তায় (চিত্তের) উত্থান হয় 
(সাংখ্য সুত্র )। 

যেমন বিদেহদেবতাঁদের হয় প্রকৃতিলীনদেরও তত্রপ হয়, ইহা বুঝিতে হইবে । ধাহারা 
পুরুখ্যাতিহীন কিন্ত আমিত্বসংজ্ঞামাত্র (নির্বিচার ধ্যানগ আমিত্ববোধ এইরূপ ) যে গ্রহীতা 
তাহাতেও বিরাগ যুক্ত, কেবগ দেহমাজ্রে নহে, সেই বৈরাগ্য এবং তদন্থুরূপ সমাধি হুইতে তাহাদের 
বিবেকহীন অতএব সাঁধিকার অর্থাৎ বিষয়ে প্রবর্তনার সংস্কারযুক্ত, চিত্ত প্রকৃতিতে লীন হয়। লীন 
হ্ইয়াও তাহা থাকে -যতকাল পর্যন্ত সেই বৈরাগ্যমূলক নিরোধসংস্কারের বলক্ষয় ন! হয়। বিদেহ- 
প্রকৃতিলীনদের যে নিরোধ তাহা ভবমূলক। যাহার ফলে পুনরায় জন্ম হয় তাহাকে তব বলে, ভব 
অর্থে জন্মের কারণ ক্রেশমুলক সংস্কার। যথা উক্ত হইয়াছে “বিবেকখ্যাতিহীন চিত্তের সংস্কারই 
ভব, যাহা হইতে অশরীরী 'অথব। শরীরযুক্ত প্লুব বা! মরণশীল জন্ম হয়” ( যোগকারিক। )। জন্মমাত্রেরই 
মরণে পরিসমাপ্তি, বিদেহাঁদি অবস্থারও নাশ দেখা যায় বলিয়া তাহাদেরকেও জন্ম বলা হয়। অবিদ্যা- 
মূলক সংস্কার হইতেই জন্ম হয়। বিদেহাঁদির সেই সেই জন্ম, বিবেকহীন সুক্ষ অশ্মিতারেশমূলক 
বৈরোগ্যসংস্কার হইতে সংঘটিত হয়, যেমন র্লেশমূলক কর্ীশয় হইতে সাধারণ দেহীদের 
জন্ম হয়। বিদেহ-প্রকৃতিলীনেরা মহাঁসত্ব বা মহাপুরুষ, তাহার! পুনরাবর্তন কালে মহতী 
খব্ধি বা ঘোগজ শ্বধ্য সম্পন্ন হই! প্রাদৃভূত হন। ইহার দ্বার! ভাব্যও ব্যাখ্যাত হইল। 

“বিদেহানামিতি” | দ্য সংস্কার মাত্রের উপযোগ দ্বারা অর্থাৎ নিজ নিজ যে বৈরাগ্য-সংস্কার তাহার 



৫৮৪ ভাহ্বতী। [ ১২০-২১ 

চিজ্জেনেতি চিত্তস্যাপ্রতিগ্রসবন্বং সুচয্ঘতি। কৈবল্যপদমিবান্ুভবস্তীতি । বিদেহপ্রকৃতিলয়াস্ত 
মোক্ষপদে বর্তন্তে ইতি ন লোকমধ্যে স্তন্তা ইতি ভাষ্যাৎ তে হি ন লোকিনে৷ ভৃতাদ্যভিমানিনে! 
দেবাঃ, নাপি ভূতাদিধ্যায়িনে। দেবাঁঃ। . তেধাং হি চিত্তমব্যক্ততাপ্রাপ্তং যখ! কেবলিনাম্। স্বসংস্কার- 
বিপাকং__স্বেষাং বৈরাগ্যসংস্কারস্য বিপাকভূতমবচ্ছিন্নকাঁলং যাবদ্ লীনচিত্ততারূপং যদবস্থানং তথা- 
জাতীয়কম্ অতিবাহয়স্তি। তথেতি স্ুগমম্। 

২০। শ্শরন্ধাবীরয্যস্থৃতিসমাধিপ্রজ্ঞা ইত্যুপায়েত্যঃ কৈবল্যাথিনাং যোগিনাম অসম্প্রজ্ঞাতঃ 
নির্বাজো ভবতি | নম্থু বিদেহাদীনামপি শ্রদ্ধাবীধ্যাদীনি বিদ্যন্তে ম্ম অথ কোহত্র যোগিনাং 
বিশেষ ইত্যত আহ শ্রদ্দধানপ্য বিবেকাধিন ইতি। তম্মাৎ শ্রদ্ধাত্র বিবেকব্ষিয়ধে চেতসঃ 
সন্প্রসাদঃ, অভিরুচিমতী বুদ্ধিঃ। অভিরুচিরপায়াঃ শ্রদ্ধায় বীধ্যং প্রবত্বঃ, ততঃ স্থতিঃ__সদা 
সমনম্কত। উপতিষ্ঠতে। স্বৃত্যুপস্থানে-_স্থৃতৌ উপস্থিতায়াম্ অনাকুলম্-_-অবিলোলং চিত্তং 
সমাধীয়তে--অষ্টাযোগবদ ভবতি। সমাধেঃ প্ররজ্ঞাবিবেকঃ-_প্রজ্ঞায়া বিবেক:-_বৈশিষ্ট্যম্ 
বিশদত, উৎকর্ষ ইতি যাঁবদ উপাবর্ভতে- সমুপজাঁ়তে ইত্যর্থঃ। প্রজ্ঞাপ্রকর্ষেণ যথাবদ্ বন্ত-_ 
তত্বানীত্যর্থ: জানাতি। তদভ্যাসাদ্-_ব্যুখানসংস্কারনাশে উৎপন্নে চ পরবৈরাগ্যে অমস্ত্রজ্ঞাতঃ 
সমাধি ভবতীতি। 

২১। তইতি। স্পষ্ট ভাষ্যম। তীব্রসংবেগানাং-_তীত্রঃ সংবেগঃ _শীপ্রলাভায় 

উপযোগ বা আনুকুল্যের দ্বারা । “চিত্রেন__এই শব্দের উল্লেখের দ্বারা চিত্তের অপ্রতিপ্রসব বা 
সদাকাঁলীন প্রলয়ের অভাব, সুচিত হইতেছে অর্থাৎ তাহাদের চিত্ত লীন হইলেও তাহাতে পুনরায় 
ব্যক্ত হইবার সংস্কার থাকে । কৈবল্যবৎ (ঠিক কৈবল্য নহে) অবস্থা অনুভব করেন। অর্থাৎ 
বিদেহপ্রকৃতিলীনের! মোক্ষপদে ( মোঁক্ষবৎ পদে ) অবস্থিত, তজ্জন্য তাহারা কোনও (স্থূল বা সুক্ষ) 
লোকের অন্তু ক্ত নহেন, ভাষ্যে (৩২৬ ) এইরূপ উক্ত হইয়াছে বলিয়া তাহারা লোকস্থিত ভূতাদি 
অভিমানী দেবতা (ধাহারা তৃততত্বে সমাধি করিয়! তাহাতেই লীনচিত্ত হইয়া তত্তৎ বিরাটশরীরী 
হইয়াছেন ) নহেন ব৷ ভূৃতাদি-ধ্যায়ী দেবতাও নহেন। তাহাদের চিত্ত অব্যক্ততা৷ প্রাণ্ড হয়, যেমন 
কৈবল্য প্রাপ্তদের হয় ( তবে কেবলীদের মত স্দাকালীন নহে )। তাহার! হ্বসংস্কারবিপাঁক অর্থাৎ 
নিজ নিজ বৈরাগ্যসংস্কারের ফলস্বরূপ অবচ্ছিন্ন ব| নির্দিষ্ট কাল যাবৎ লীনচিত্ত হইয়৷ যে অবস্থিতি, 
তদ্ধপ অবন্থ। অতিবাহিত করেন অর্থাৎ ভোগ করেন। “তথেতি”। স্ুুগম। 

২০। শ্রদ্ধা, বীধ্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই সকল উপায়ের দ্বারা কৈবল্য-লিগ্প, যোগীদের 
অসম্প্রজ্ঞাত নির্বীজ সমাধি হয়। বিদেহাদিরও যখন শ্ন্ধাবীর্ধ্যাদি থাকে তখন ইহাতে 
( কৈবল্যভাগীদের ) বিশেষত্ব কি? তত্রতরে (ভাষ্যকার ) বগিতেছেন যে "শ্রদ্ধাবান্ বিবেকাীর 
৮৮৩০ ” ইত্যার্দি। তজ্জন্য এস্থলে শ্রদ্ধ! অর্থে বিবেকরিষয়ে ( যেকোনও বিষয়ে নহে, ) চিত্তের 
সম্প্রসাদ বা অভিকচিযুক্ত বুদ্ধি। অভিরুচিরূপ শ্রদ্ধ! হইতে বীর্য বা সাধনে প্রযত্ব হয়, তাহা! হইতে 
স্বাতি বা সদা সমনস্কত। ( যাহা প্রম।দররূপ অমনক্কতার বিরোধী ) উপস্থিত হয়। এরূপ স্মত্যুপস্থান 
হইলে অর্থাৎ স্থৃতি সদাই উপস্থিত থাকিলে বা ঞ্রবা হইলে, চিত্ত অনাকুল বা অচঞ্চল হইয়া সমাহিত 
হয় অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ বোগক্রমে সমাহিত হয়। সমাধি হইতে গ্রজ্ঞাবিবেক অর্থাৎ প্রজ্ঞার বিবেক 
ব! বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ নির্লতা বা! উৎকর্ষ উপাবন্তিত ব! উৎপন্ন হয়| প্রজ্ঞার প্রকর্ষ হইলে যথাবৎ বন্তর 
অর্থাৎ তত্ব্সকলের জ্ঞান হয়। তাহার অভ্যাস হইতে অর্থাৎ বুখানসংস্কারের নাশ হইলে এবং 
পরবৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে অসশ্্রজ্ঞ/ত সমাধি হয়। 

২১। “তি ইতি। ভা ম্পষ্ট। তীব্রসংবেগীদের অর্থাৎ তীব্রসংবেগ বা শীপ্র সমাধিনিম্পনার্থ 
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নিরস্তরামুষ্ঠানে ইচ্ছাপ্রাবল্যং যেযাং তেষাঁং সমাধিলাভঃ কৈবল্যঞ্চ আঁসন্নং তবতি। ৃ 
২২। মৃছতীত্র ইতি। সুগমং ভাষ্যমূ। অধিমাত্রোপান়ঃ-_অধিকপ্রমাণকোপায়ঃ, তদ্ যথা 

সমাধিসাধনোপায়েমু অবিচলা! শ্রদ্ধেত্যাদিঃ | 
২৩। কিমিতি। এতম্মাদ্_ গ্রহীতৃগ্রহণগ্রান্থাণাং সম্প্রজ্ঞানলাভায় তীব্রসংবেগাদের 

আসন্নতমঃ সমাধি 9ভরবতি ন বেতি। ঈশ্বরপ্রণিধানাদ বাপি স ভবতি। প্রণিধানাদিতি। 
সর্বকন্মাপর্ণপূর্বং ভাবনারূপং প্রণিধানং, ন তু কর্ধার্পণমাত্রম। ভচ্চ ভক্তিবিশেষ স্তম্মাদ্ 
তক্তিবিশোদ্ হদি ব্রহ্গপুরে ব্যো্লি প্রতিষ্ঠিতম আত্মনি ঈশ্বরসত্বম অন্ুতব্তঃ পরমপ্রেমাম্পদে 
তন্মিন্ নিবেদিতাত্মনো নিশ্চন্তন্ত যোগিনঃ সদৈবাবস্থানমিযং সমাধিসাধিনী তক্তিঃ। তাদৃশ- 
ভক্ত্য/ আবর্জিতঃ-_অভিমুখীকৃতঃ ঈশ্বরস্তং যোগিনমনুগৃহাতি 'অভিধ্যানমাত্রেণ-_ ইচ্ছামাত্রেণ 
নান্েন ব্যাপারেণেত্যর্থঃ | কল্প প্রলয়মচাপ্রলয়েধু সংসারিণঃ পুরুষান্ উদ্ধরিষ্যামীতি বাক্যাদ্ 
ঈশ্বরঃ প্রলয়কাল এব নির্ীণচিত্তেন অভিধ্যানং করোতীতি গম্যতে। অন্তদা সগুণরঙ্গণো 
হিরণ্যগর্ভন্ত এব অভিধ্যানং লভাম্। কিঞ্চ ঈশ্বরাভিধ্যানালাভেইপি তৎ্প্রণিধানাদেবীসন্নতমঃ 
সমাধিলাভে৷ ভব্তি। সমাহিতপুরুষে প্রবস্তিতা ভাঁবন! শীঘ্বং সমাধিমানয়েদিতি । উক্তঞ্চ হুত্র্কত। 
“ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোহুপান্তরাগাঁভীবশ্চেতি” | 

২৪1 অথেতি। নম্থু পঞ্চবিংশতিতত্বান্চেব বিশ্বস্ত নিমিত্তোপাদানং কারণং, তত্র 
প্রধানং মূলমুপাদানং পুরুষস্ত মূলং নিমিত্তম । যৎ কিঞ্চিদ্ বিদ্যাতে চিন্তনীয়। যদ্ ভবেৎ তৎ সর্বং 

নিরন্তর সাঁধনেচ্ছার প্রাবল্য যাহাদের তাদুশ সাঁধকদের সমাধিসিদ্ধি এবং কৈবল্যলাঁভ আসন্ন হয়। 
২২। মম তীব্র ইতি,। ভাধ্য সুগম । অধিমাত্রোপায় অর্থে অধিকপ্রমাণক বা সার ও 

সম্যক্ উপায়, তাহা যথা--সমাঁধিসাধনের যে সকল উপাপ্প তাহাতে চলা! শ্রদ্ধা ইত্যাদি । 
২৩। “কিমিতি । এই সকল হইতে অর্থাৎ গ্রহীতৃ, গ্রহণ ও গ্রাহা বিষয়ে সম্প্রজ্ঞানের জস্ 

যে তীব্র সংবেগ তাহা হইতেই কি সমাধি আসন্ঘতম হয়, অথবা আর. কোনও উপায় আছে? 
( উত্তর-_-) ঈশ্বরপ্রণিধাঁন হইতেও তাহা হয়। 'প্রণিধানাঁদিতি” ৷ (ঈশ্বরে) সর্ধকর্ম অর্পণ- 
পূর্বক তাঁহার ভাবনারূপ যে সাধন তাহাই প্রণিধান, ইহা! কেবল তাহাতে বর্মীর্পণমান্র নহে। 
ঈহ! এক প্রকার ভক্তি, সেই ভক্তিবিশেষ হইতে হৃদয়স্থ আকাঁশকল্প ব্রব্গপুরে অর্থাৎ আত্মমধ্যে 
প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বর-সত্তার অনুতবপূর্বক সেই পরম প্রেমাম্পদে আত্মসমর্পণ বা আমিত্বকে সম্পূর্ণরূপে 
নিবোন করিয়! নিশ্চিন্ত (অন্য কোনও বৃত্তি শৃন্ট ) যোগীর যে সদা তত্তাবে অবস্থান, তাহাই এই 
প্রকার সমীধি-নিপ্পন্নকারিণী ভক্তি । তাদৃশ ভক্তির দ্বারা আবর্জিত বা অভিমুখীকুত ঈশ্বর সেই 
যোগীকে অভিধ্যানমাত্রের দ্বার! অর্থাৎ (আনুকূল্য করার জন্য) ইচ্ছামাত্রের দ্বারা, অন্য কোনও 
ব্যাপার বা স্থল উপাগ্নের ছারা নহে, অনুগৃহীত করেন। ককল্পগ্রলয়ে এবং মহাপ্রলয়ে সংসারী 
পুরুষদের উদ্ধার করিব (তাঘ্তস্থ ) এই বাক্যের দ্বারা বুঝায় যে ঈশ্বর প্রলয়কালেই নির্মীণচিত্ত 
আশ্রয় করিয়৷ অভিধ্যান করেন। অন্যসময়ে সগুণ বর্গ যে হিরণ্যগর্ভ তাঁহারই অতিধ্যান লাভ 
কর! যাইতে পারে। কিঞ্চ ঈশ্বরের অভিধ্যান লাভ ন| হইলেও তাঁহার প্রণিধান হুইতেও অর্থাৎ 
প্রণিধানদ্ধপ কর্ম হইতেই, সমাঁধিলাত আসন্নতম হয় কারণ সমাহিত পুরুষের দিকে নিয়োজিত 
ভাবন! শীগ্র সমাধি সাধিত করে। বথা সুত্রকারের দ্বারা উক্ত হইয়াছে (১২৯) “তাহা হইতে 
অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে প্রত্যক চেতনের অধিগম হয় এবং অন্তরায় সকলের অভাব হয়| 

২৪। “অথেতি”। পঞ্চবিংশতি তত্তই বিশ্বের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ, তশ্গধ্যে প্রধানই 

মূল উপাঁদান-কারণ এবং পুরুষ মূল নিমিত্তকারণ। যাহা কিছু আছে এবং যাহা কিছু চিন্তা কর! 
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প্রধানপুরুযাত্মকমিতি সাংখ্যযোগনয়। ঈশ্বরস্ত ন প্রধানং নাপি পুরুমাত্র ইত্যতঃ দস কঃ। 
স হি এশচিত্তরাপদিষ্টো মুপুরুষবিশেষো যন্ত চিত্তং সদৈব মুক্তম্ ইত্যন্ত প্রধানপুরুষব্যতিরিকতা। 
তন্ত লক্ষণমাহ হুত্রকারঃ ক্লেশেতি। অবিষ্তেতি। অবিস্ভাদয়ঃ পঞ্চরেশীঃ-ছুঃখকরাণি 
বিপরযায়্ঞানানি, কর্্াদি-_র্াধনসংস্কাররপাণি, জাত্যাযুর্ভোগরূপাঃ কর্মবিপাকাঃ, তানুগুণাঃ_ 
বিপাকানুরপা বাসনাঃ আশয়াঃ, তণ্ভথা জাতিবাঁসনা আযৃর্বাসনা স্থথছূঃখবাসনা চেতি। তে চ মনলি 
বর্তমানাঃ পুরুষে সাক্ষিণি ব্যপদিশ্বান্তে-_উপচরধ্যন্তে। স হি পুরুষস্তংফলত্ত--উপচাবফলন্ত 
বৃত্তিবোধরপত্ত ভোক্ত1-_বোদ্ধা। দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। যো হীতি। অনেন ভোগেন_-ক্লেশমুল- 
কণ্দ্ফলন্ত ভোক্তভাবেনেত্যর্থঃ, যঃ অপরামৃষ্টঃ_-অব্যপদিষ্টঃ কিন্ত বিভ্ধামূলনিম্মীণচিত্তেন কদাচিৎ 
পড়ায়; স পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ | 

তন্ত বিশেবত্বং বিবূণোতি কৈবল্যমিতি। ত্রীণি বন্ধনানি-_প্রার্কৃতিকং বৈকুতিকং দাক্ষিণবন্ধন- 
ফ্লেতি। প্রারকৃতিকং বন্ধনং প্ররুতিলয়ানাং, বৈরুতিকং বিদেহলয়ানামন্তেষাঞ্ ভূততম্মাত্রারদি- 

যায় তাহ! সমন্তই প্রধান ও পুরুষ হইতে উৎপন্ন, ইহাই সাংখ্য-যোগের মত *। ঈশ্বর প্রধানও 
নছেন এবং পুরুষ-তন্বমাত্রও নহেন, অতএব তিনি কে? (উত্তর) তিনি (অব্যর্থ ইচ্ছারূপ ) 
ধ্শ চিত্বের দারা বিশেধিত অর্থাৎ এ্বধযুক্ত চিত্তবান্ মুক্তপুরুষ বিশেষ, ধাহার চিত্ত সদাই মুক্ত 
(ক্বর্থাৎ এশবযুক্ত চিত্তও ধিনি সদাই ইচ্ছামাত্রে লয় করিতে পারেন), ইহাই তীহার প্রধান-পুরুষ- 
রূপ তত্বমাত্র হইতে ভিন্নতা । ( অথাৎ ্রশ্বধধযুক্ত এক চিত্তের দ্বারা তাহাকে লক্ষিত করায়, প্রধান 
ও পুরুঘ এই ভত্বমাত্র হইতে পৃথক করিয়া, উতয়-তত্বময় তাহার এক ব্যক্তিত্ব স্থাপিত হইল)। 
হুত্রকার তাহার লক্ষণ বলিতেছেন যথা, “ক্লেশ কর্ম...” ইত্যাদি। “অবিষ্েতি। অবিষ্ঠাদিরা 
পঞ্চ ক্লেশ বা ছুঃখকর বিপর্ধ্যয় জ্ঞান। কর্ম অর্থে ধর্মীধর্ম কর্মের সংস্কার ; জাতি, আয়ু এবং 
ভোগ ইহার! কর্মমবিপাক বা কর্মের ফল, তদমুগুণ অর্থাৎ সেই কর্শবিপাকের অনুরূপ ( সংস্কাররূপ ) 
বাসনাই আশয়, তাহীর! যথা, জাতিবাসনা, আধুর্বাসনা এবং ম্ুুখছুঃখরূপ ভোগবাসন!। 
তাহারা মনোরূপ অস্তঃকরণে বর্ধমান থাকিলেও তৎ্সাক্ষিম্বরপ ( -নিবিকার জ্ঞাতা ) পুরুষে 
ব্যপদিষ্ট বা আরোপিত হয়। পুরুষ সেই ফলের অর্থাৎ চিত্তরত্তির বোধরূপ (“বৃত্তিও পুরুষের 
দ্বারা জ্ঞাত হইতেছে” এই প্রকার বৃত্তিরও যে বোধ, তদ্রপ) দ্রষ্টাতে যে বুদ্ধির উপচার 
তাহার ফলের ভোক্তা বাক্ঞাতা। দৃষ্টান্ত বলিতেছেন “যথেতি” । “যো হীতি'। এই ভোগের 
ঘর! অর্থাৎ ক্লেশমূলক কন্্ফলের ভোক্ৃত্বের সহিত ধিনি অপরামৃষ্ট অর্থাৎ অন্পৃষ্ট বা সম্পর্কহীন, 
কিন্ত বিগ্ভামূলক নির্ধাণচিত্বের দ্বার কখন কখনও ধিনি সংস্পৃষ্ট হন, সেই পুরুষ-বিশেষই ঈশ্বর । 

তাহার বিশেষত্ব বলিতেছেন, “কৈবল্যমিতি । বন্ধন তিন প্রকার যথা প্রাকৃতিক, বৈকৃতিক 
এবং দাক্ষিণ। প্রক্কৃতিলীনদের প্রাকৃতিক বন্ধন, বিদেহলীন এবং অন্য ভূততন্মাত্রাদিধ্যারীদের 

টি টির উল িস তে রি 8 সিসির 

* যে উপাদানে কোনও বস্ত নিশ্মিত তাহাই তাহার উপাদানকারণ এবং যে নিমিতের দ্বারা 
বিশে আকারে দেই উপাদানের সংস্থানতেদ ঘটে তাহাই তাহার নিমিত্তকারণ। যেমন হটের 
উপাদানকারণ মৃত্তিকা, .তাহার নিমিততকারণ কুস্তকার । আবার কুস্তকারের দেহাঁদির উপাঁদার- 
কারণ পঞ্চভৃত এবং নিমিত্তকারণ তাহার অন্তঃকরণাঁদি। পুনশ্চ তাহার অন্তঃকরণাদির 
উপাদানকারণ ব্রিগুধ বা গ্রক্কৃতি এবং নিমিত্তকারণ পুরুষ । এইরূপে সমস্ত আস্তর ও রাস্থ 
টি রনগাসিি টার রাহি নি রা হাজরা 
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্যান্িনাং, দাক্ষিণবন্ধনং দক্গিণাদিনিষ্পাগ্কর্দকৃতাম,। পূর্ববা বন্ধকোটিঃ-_পূর্বববন্ধরূপো! মোকপ্রাস্তঃ 
উত্তরা বন্ধকোটিঃ সন্ভাব্যতে--সম্ভব ইতি জ্ঞারতে। স হি সদৈব মুক্ত লটদৈবেশ্যঃ, বাতায়ং 
যায বন্তুনাং জাতিরনাদিঃ, মুলকারণানাং নিত্যত্বাৎ, তন্মাদ্ বন্ধজাতীকষং তথা চ কুজ- 
জাতীর়কং চিত্তমনাদি, যস্ত অনাদিমুক্তচিত্েন ব্যপদিষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ স ঈশ্বরঃ। অতঃ স 
সদৈব মুক্তঃ সদৈব ঈশ্বর ইতি। নন্বনেন অদংখ্যাতা এব নিত্যমুক্তপুরুবাঃ সস্তাব্ন্ত ইতি। 
সত্যন্। কিং তু তত্র সর্ষেষাং দ্রইণাং তথা চ মুজচিত্তানামেকরপত্বগ্রনঙ্গাদ্ নান্তি পৃথখ্যপ- 
দেশোপাস্বঃ অতো! মোক্ষতত্ব্ূপো৷ নিত্যমুক্ত ঈশ্বর একম্বরপেণ উপাসনীর এবেতি স্তাষা। 
বিচারণ। য. ইতি। প্রককষ্টসত্বেপাদানাৎ প্রকট সার্বজ্যবুক্তং সত্ব বুদ্ধিঃ, তস্য 
উপাদানাৎ--তদ্রপস্য উপাধেষেগাদ ঈশ্বরস্য যোখসৌ শীশ্বতিকঃ নিত্যঃ উৎকর্ষঃ স কিং 
সনিমিত্তঃ - সপ্রমাণক, আহোম্বিদ্ নিনিমিত্ত ইতি। প্রত্যুত্তরমাহ তস্যতি। ঈশ্বরস্য সত্তোৎ- 
কর্ষস্য শান্ত্রং_ মোক্ষবিষ্/ এব নিমিত্তং_ প্রমাশম, মোক্ষবিত্া পুনঃ অধিগতমোক্ষধর্শেণ 
সিদ্ধচিক্েনৈব দেশনীরা। শ্রায়তেৎত্র বিং প্রহ্ুতং কপিলং যন্তমণ্রে জ্ঞানৈধিভর্তীতি। 

বৈকৃতিক বন্ধন এবং দক্ষিণ/-নিষ্পাগ্থ যাঁগজ্ঞাদি কর্কারীদের দক্ষিণ বন্ধন। পূর্বব। বন্ধকোটা 
অর্থে, পূর্বের বন্ধ অবস্থারূপ মোক্ষাবস্থার এক সীমা ৷ উত্তরা বন্ধকোটি সম্ভাবিত হইতে পারে 
অর্থাৎ প্রক্কৃতিলীনদের কৈবল্যবৎ অবস্থা অনুভব পূর্ব্বক পুনরায় বন্ধ হওয়া যে সম্ভব তাহা 
জানা যাইতেছে, কিন্তু তিনি সদাই মুক্ত, সবাই ঈশ্বর। এ বিষয়ে যুক্তিপ্রণালী বথা--বন্তর 
জাতি ( সর্বজাতীয় বস্তু) অনাদি কাল হইতে আছে, যেহেতু মূল কারণ সকল নিত্য অর্থাৎ 
ত্রিগুণরূপ মুল উপাদান নিত্য বলিয় তাহা হইতে ঘতপ্রকার বিভিত্ধ জাতীয় বস্ত্র উৎপন্ন হইতে 
পারে তাহারাও অনাদিবর্তমান, তজ্জন্ত ব্ধজাতীয় চিত্তও যেমন অনাদি, মুক্তজাতীয় চিত্তও তেমনি 
অনাদি। অনাদিমুক্ত চিত্তের দ্বারা ব্যপদিষ্ট বা বিশেধিত অর্থাৎ এরূপ চিতুক্ত যে পুরু্-বিশেষ 
তিনিই ঈশ্বর, তজ্জন্য তিনি সদাই মুক্ত, সদাই ঈশ্বর। (কিন্তু) এই স্তায় অনুসারে ত অসংখ্য 
নিতামুক্ত পুরুষের অন্তিত্ব সম্ভব হইতেছে? তাহা সত্য। কিন্ত ইহাতে সমন্ত দ্রষ্টার এবং 
মুক্তচিত্তদের একরপত্থ প্রসঙ্গ হয় বলিয়! অর্থাৎ তাহাদেরকে এক বলিতে হয় বলিয়া, তাহাদিগকে 
পৃথক্রূপে লক্ষিত করিবার কোনও উপায় নাই।* অতএব মোক্ষতন্বরপ নিত্মুক্ত ঈশ্বর 
একন্বরূপে অর্থাৎ তিনি এক এইরূপে উপাপ্য--এই দর্শনই ন্যায্য । (ক্রেশ-কন্ বিপাকাশয়ের 
বারা অপরামুষ্ট এূপ অবস্থা যে আছে তাহাই মোক্ষতত্ব বা মোক্ষের শ্বরূপ, যাহ। যোগীদের 
আদরশভূত।) “য ইতি, । প্রুষ্টসতোপাদানহেতু অর্থাৎ প্রকৃষ্ট বা সর্ধবজ্ঞতাবৃক্ত যে সত্ব বা 
বুদ্ধি তাহার উপাদান হইতে অর্থাৎ তদ্রপ উপাঁধির বা! বুদ্ধির যোগ হুইতে ঈশ্বরের যে এই 
শাঙ্খতিক বা নিত্য উৎকর্ষ অর্থাৎ জ্ঞানৈশ্বধ্য, তাহা কি সনিমিত্ত অর্থাৎ তাহার কি প্রমাণ 
আছে অথবা নিশ্িমিত্ত বা গ্রমাণহীন? ইহার প্রত্যুত্তর দিতেছেন “তল্যেতি' | ঈশ্বরের 
চিত্তের উৎকর্ষের নিমিত্ত বা প্রনাণ শান বা মোক্ষবি্াা। মোক্ষবিস্ভা পুনশ্চ মোক্ষধর্ম 
যাঁহাদের ছার! অধিগত হইগ্রাছে তদ্ধপ সিল্ধচিত্ত যোগীদের দ্বারা উপদিষ্ট হইবার যোগ্য। এ 

* কারণ দ্রত্বের কোনও ভেদ কর! যাইতে পারে ন|, সব ত্রষ্টাই সর্বতন্তল্য। চিত্তের 

দ্বারা ন্যপনিষ্ট করিস্বাই এক ত্র! হইতে অন্ত ভ্রষ্টার পার্থক্য লক্ষিত কর হয়। অতএব ধীহারা 
অনাদিমু্-চিততক্ষিত ( স্ৃতরাং ধাহাদের চিত্তকে তেদ করার উপায় নাই), তাঁহারা পৃথক্ 
পৃথক্ মাপে লক্ষি হইবার বোগ্য নেন, সুতরাং ভীহাদের সংখ্যাও রক্তন্য হইতে পারে ম। 
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এতয়োরিতি।  এবমনা্দি-প্রবপ্তিন্ঠাং সর্গপরম্পরায়াম্ ঈশ্বরসত্বে--ঈশ্বরচিত্তে বর্তমানয়োঃ 
শাস্ট্রোৎকর্ষয়োঃ _শাসনীরমোক্ষবিষ্ঠায়াঃ তথা বিবেকরূপস্যোতকর্ষদ্য চেতি ছয়োঃ অনাদিসন্বন্ধ; | 
বিনিগময়তি এতম্মাদিতি। 

তচ্চেতি। অস্য প্রয়োগো যথা, অন্তি সাতিশয়ম্ শ্বর্ধযং, সাতিশযত্বদর্শনাদ, ধশ্বধ্যস্য | 
যন্মিন্ পুরুষে সাতিশয়স্য শ্বধ্যন্য কাঠ্াপ্রাপ্তিঃ স এব ঈশ্বরঃ সাম্যাতিশযনির্শ তৈশধ্যবান্। 
তৎসমানং তদধিকঞ্চ শ্ব্যং নান্তি কদ্যটিৎ। ন চেতি। এতছুক্তং ভবতি। সন্তি বহৰ 
ধ্বধ্যবস্তঃ পুরুষাঃ, ঈশ্বরোহপি তাদৃশ: পুরু: কিং তু তত্তুল্যে তনধিকে বা উশ্বব্যে বিষ্তমানে তন্ত 
ঈশ্বরত্বসিদ্ধিঃ ন স্যাদ্, অতো! নিরতিশযত্বাৎ সাম্যাতিশশৃন্তং বস্ত উশ্থধ্যং স পুরুষবিশেষ এব ঈশ্বরপদ- 
বাচ্য ইতি বয়ং ব্ূমঃ। প্রীকাম্যবিঘাতাঁদ, উনত্বং-_প্রাকাম্যন্ --অহতেচ্ছতা তন্ত বিঘাতাঁদ্ 
অবরস্বম্। 

২৫। কিঞ্চেতি ঈশ্বরসিদ্ধ অন্নুমানপ্রমাণমাহ। যত্র সাতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজং নিরতিশযন্বং 
প্রাপ্ত স এব ঈশ্বরঃ। যদ্দিতি অনুমিতিং বিবৃণোতি। অতীতানাগতপ্রত্যুৎপন্নানাম্ অতীন্তরিয়- 
বিষয়াণাং প্রত্যেকং সমুচ্চয়েন চ-_একন্ত বহ্নাঞ্চেত্যর্থঃ বদদিদম্ অল্পং বা বহু বা গ্রহণং দৃশ্ততে তৎ 
সর্বজ্বীজং--সাবজ্ঞন্ত অন্ুুমাপকম্। এতদ বিবদ্ধমানং যত্র চিত্তে নিরতিশয়ত্বং প্রীপ্তং তচ্চিন্তবান্ 

বিষয়ে শ্রুতি যথা “ঘিনি কপিলকে জ্ঞানধর্ম্বের দ্বার| খধি করিয়া সর্বাগ্রে জ্ঞানের দ্বার! পূর্ণ 
করিয়াছিলেন *। “এতয়োরিতি' । এইরূপে অনার্দিকাল হইতে প্রবাহিত সর্গের ব৷ স্য্টির 
পরম্পরাক্রমে ঈশ্বরসত্বে অর্থাৎ ধশ্বরিক চিত্তে বর্তমান শাস্ত্রের এবং উৎকর্ষের অর্থাৎ উপরিষ্ট 
মৌক্ষবিষ্ভ। এবং বিবেকরূপ উৎকর্ষ এই উভয়ের অনাদি লন্বন্ধ। “এতন্মাৎ ইত্যাদির দ্বারা 
উপসংহার বা! সিদ্ধান্ত করিতেছেন। 

তিচ্চেতি”। ইহার অর্থাৎ এই গ্ায়ের প্রয়োগ যথা -সাঁতিশয় উশ্বধ্য আছে কারণ এর্ধ্য ব| 
জ্ঞান সাঁতিশয় বা ক্রমোৎকর্ষঘুক্ত দেখ| যাঁর (১1২৫ সুত্র), যে পুরুষে সাতিশয় উতকর্ষের পরাকাষ্ঠা 
প্রাপ্তি ঘটিয়াছে তিনিই ঈশ্বর অর্থাৎ যে জ্ঞানৈশ্বধ্যের সাম্য (সমান ) এবং অতিশয় ( তদপেক্ষা 
অধিক ) নাই তন্্রপ পশ্বর্যুক্ত। তাহার সমান বা অধিক এশ্ব্ধ্য আর কাহারও নাই। “ন চেতি?। 
ইহার দ্বারা বলা হইল যে শ্বর্যবান্ বহু পুরুষ আছেন। ইশ্বরও তাদৃশ এক পুরুষ, কিন্তু তাহার 
তুল্য বা তদপেক্ষা অধিক ধশ্বধ্য বিদ্বমান থাকিলে তাহার ঈশ্বরত্ব-সিদ্ধি হয় না (তাদৃশ ফোনও 
পুরুষকে তাই ঈশ্বর বলা বাইতে পারে না), কিন্তু নিরতিশযত্ব হেতু ধাহার পশবরধ্য সাম্যাতিশর- 
ৃন্ত সেই পুরুষবিশেষই ঈশ্বরপদবাচ্য, ইহা আমরা বলি। প্রাকামা-বিঘাত হেতু উনত্ব অর্থাৎ 
প্রীকাম্য ব৷ অবাঁধ ইচ্ছাশক্তি, তাহার বাধা ঘটিলে অন্ঠাপেক্ষা হীনতা হইবে -(বর্দি একাধিক 
তুলোর্ধযুক্ত ঈশ্বর কল্পিত হয় )। " 

২৫। “কিঞ্চেতি” ।  ঈশ্বর-সিদ্ধি-ব্ষয়ে অনুমানপ্রমাণ বলিতেছেন। ধাহাতে সাতিশয় 
সর্বজ্ঞ-বীজ নিরতিশয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে তিনিই ঈশ্বর। “যত ইত্যাদির বারা অন্ুমান বিবৃত 
করিতেছেন। অতীত, অনাগত এবং বর্তমান অতীপ্রিয় বিষয় সকলের যে প্রত্যেক এবং 'সমুচ্চয় 
রূপে অর্থাৎ এক ব৷ বহুর সমস্টিরূপে কোনও প্রাণীতে যে অল্প এবং কোনও প্রাণীতে অধিকরূপে 
গ্রহণ ব। জানন দেখা যায় ( অর্থাৎ এরূপ অতীন্সিক-বিষয়ক জ্ঞান কোনও জীবের মধ্যে অল্প, কোনও 
ভীবের মধ্যে অধিক ইত্যাকার যে তারতম্য আছে ) তাহাই সর্ধজ্ঞ বীজ বা সার্বজ্লের অনুমাঁপক 

রস অপ এ পপ এ. সপ পপ পপ পর, পপ 

* দেবীনুত্ত যথা--যং বং কাময়ে তং তমুগ্রং কণোমি তং-ব্রহ্ষাণং তমৃযিং তং: সুমেধাম্। 
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পুরুষঃ সর্বজ্ঞঃ | অস্য শ্যারস্য প্রন্নোগমাহ অন্তীতি। সসীমানাং পদার্থানান উপাদানং' চেদমেকং 
তদা তে অসংখ্যাঃ স্থ্যঃ। তাদৃশা মেয়পদার্থাঃ ক্রমশো বিবদ্ধমানাঃ সাতিশয়া ইতি উচ্যন্তে। 
অমেয়োপাদানকানাং সাঁতিশয়ানাং পদার্থানাং বিবর্ধমানত! নিরবধিঃ স্যাৎ। তদ্ নিরবধিবৃহত্বমেব 
নিরতিশয়ত্বং। যথা অমেয়দেশোপাদানকা বিতস্তি-হস্ত-ব্যাম-ক্রোশ-গব্যতি-ঘোজনাদয়ঃ পরিমাক্রমা 
বিবর্ধমানাঃ অসংখ্যযোজনরূপং নিরতিশয়বৃহত্বং প্রাপ্যুঃ। জ্ঞানশক্তর় আক্কমের্মানবস্থিতাঃ সাতিশয় 
ৃন্তে। তাসাঞ্চ উপাদানম্ অমেয়ং প্রধানং, তস্মাৎ সাতিশগী স্তা নিরতিশয়্ং প্রা ঘুং ৷ বজ চেতসি 
জ্ঞানশক্তে নিরতিশয়ত্বং তচ্চিত্তবান্ সবজ্রপুরুষ ঈশ্বর ইত্যসমানসিদ্ধিঃ। 

স চ তগবান্ পরমেশ্বরো৷ জগদ্ধযাপারালিগডঃ, নিত্যমুক্তত্বাৎ। মুক্তপুফ্ষপ্য জগৎদর্জনন্ অন্ুপপন্নং 
শান্্ব্যাকোপকঞ্চ জগতসর্জনপালনাদিকাধ্যম, অঙ্গর বর্ণে! হিরণ্যগর্ভন্য। অয়তেহত্র পৃইরণ্যগর্ভঃ 
সমবর্ততাগ্রে বিশ্বপ্যা জাতঃ পতিরেক আমীদি”তি। ব্রহ্ম! দেবানাং প্রথম? সম্বভূব বিশ্বস্য কর্তা ভূবনস্য 
গোগ্ডেতি” চ। ন হি জগতঃ অষ্টা ব্রহ্ম! মুক্তপুরুষস্তদ্যাপি মুক্তিন্মরণাঁৎ। উক্তঞ্চ 'ব্রহ্ণা সহ তে 
সর্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদ্দমিতি” | সর্ববিৎ সর্বাধিষ্ঠাতা 
জগদস্তরাত্ম। ব্রহ্মবিধুররুদ্রস্ব্ূপো ভগবাঁন্ হিরণাগর্ভঃ। স হি পূর্ধসর্ণে সাম্মিতসমাধিসিদ্ধেরিহ সর্শে 
সর্ববজ্ঞঃ সর্ববাধিষ্ঠাতা ভূত! গ্রাহুভৃতঃ। তস্য ধশসংস্কারাদেব স্থষ্টিঃ প্রবর্ততে ৷ ন্মধ্যতেহর “হ্রগ্য- 

(তাহাকে অনুমান করায়)। ইহ! ক্রমশঃ বন্ধিত হইয়! বে চিত্তে নিরতিশয়ত৷ প্রাণ্ড হইয়াছে 
সেই চিত্তযুক্ত পুরুষ সর্বজ্ঞ এবং তিনিই ঈশ্বর। এই স্ঠায়ের প্রয়োগ বলিতেছেন। “অস্তীতি। 
সীম পদাথ সকলের উপাদান যদি অমেয় হয়, তবে সেই সমীম পদার্থ সকল অসংখ্য হইবে । ক্রমশ- 
বিবদ্ধমান তাঁদুশ মেয় পদার্থ সকলকে সাতিশয় বল! হয়। অমেয় উপাদানে নিম্মিত সাঁতিশয় পদার্থ- 
সকলের বিবর্ধমানত| অসীম হইবে অর্থাৎ কোথাও যাইয়। অনীমত প্রাপ্ত হইবে, সেই নিরবধি 
বৃহতবই নিরতিশয়ত্ব। যেমন অমের দেশের উপাদানম্বরূপ বিতন্তি (বিঘত ), হন্ড, ব্যাম (বাঁও, 
চারিহাত ), ক্রোশ (৮০০০ হস্ত ), গব্যুতি (ছুই ক্রোশ ), যোজন (৪ ক্রোশ ) আদি পরিমাণ- 
ক্রম সকল ক্রমশঃ বন্ধিত হইয়া! অসংখ্য যোৌজনরূপ নিরতিশগ বৃহত্ব প্রাপ্ত হয়। কৃমি হইতে মানব 
পধ্যন্ত সকলের মধ্যে অবস্থিত সাঁতিশয় জ্ঞানশক্তি ( অতিশয়যুক্ত ব! ক্রমবিবদ্ধমান ) দেখা যাঁয়। 
তাহাদের উপাদান অসীম! গ্রকৃতি। তজ্জন্ত সেই সাতিশয় জ্ঞানশক্তি কোথাও ঘাইয়! নিরতিশয়তা 
প্রাপ্ত হইয়াছে । যে চিত্তে জ্ঞানশক্তির এই নিরতিশয়ত্ব-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে সেই চিত্তযুক্ত যে সর্বজ্ঞ 
পুরুষ তিনিই ঈশ্বর, এইরূপে অনুমানের দ্বারা ঈশ্বর-সিদ্ধি হয়। 

সেই ভগবান্ পরমেশ্বর জগদ্ব্যাপারের সহিত নি্লিপ্ত, কারণ তিনি নিত্য মুক্ত। মুক্ত পুরুষদের 
দ্বারা জগৎ স্থ্ি যুক্তিবিরুদ্ধ এবং শান্ত্ররও বিরোধী । জগৎ সৃষ্টি ও পালনাদি ("জগৎ এইরূপে 
থাকুক'__হিরণ্যগর্ভদেবের এইরূপ সম্বল্পই জগৎ পালন) অক্ষর ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভদেবের কাধ্য | 
এ বিষয়ে শ্রুতি যথা “হিরণ্যগর্ভ প্রথমে প্রাহুরভূত হইয়াছিলেন এবং তিনি জাত হুইয়৷ বিশ্বের এক 
মাত্র পতি হইয়াছিলেন” ; “দেবতাঁদের মধ্ো ব্রহ্মা ( হিরণ্যগর্ভেরই অন্য নাম ) প্রথমে উৎপন্ন হইয়া" 

ছিলেন, তিনি বিশ্বের কর্তা এবং ভূবনের পালক্লিতা'। জগতের অষ্টা ব্রহ্মা! মুক্ত পুরুষ নহেন 

কারণ তীহারও মুক্তির কথা স্থতিতে আছে। এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে “ব্রহ্মার সহিত: তীহারা 
সকলে (ব্রহ্গলোকস্থ সর্ত-বিশেষের| ) প্রলয়কালে কল্প প্রলয়ের অস্তে ( মহাকল্লান্তে ) কতা! হইয়া 
পরম পদ কৈবল্য লাভ করেন? । সর্ববিৎ, সর্ববাধিষ্ঠাত! ( সর্বব্যাপী ), জগতের অন্তরাত্মা অর্থাৎ 
বাহার অন্তঃকরণে জগত প্রতিষ্টিত সেই ব্রন্ধা, বিধুই ও শিব স্বরূপ ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ। তিনি 

পূর্ব্থিতে লান্মিত সমাধিতে সিদ্ধ হইযাছিলেন, তাহার ফলে ইহ ৃষ্টিতে সর্বজ্ঞ সর্বাধিষ্ঠাত। হইয়া 
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গর্ভো ভগবানেষ বুদ্ধিরিতি স্ৃতঃ | মহানিতি চ যোগেষু বিরিঞ্চিরিতি চাঁপ্যুত ॥ ধূতং নৈকাত্মকং 
যেন রৃতনং তৈলোক্যমাত্মনা । তখৈব বিশ্বরপত্থাধিশ্বরূপ ইতি শ্রুতঃ ॥৮” ইতি। বিবেকব্লাদ্ বদনা 
স পরং পাং প্রবিশতি তা ব্রঙ্গাগুস্য লয় ইত্যেব শ্রুতিস্থতিসাংখ্যযোগানাং সমীচীনো৷ রান্ধান্তঃ। 

সামান্ছেতি ৷ সামান্মাজোপসংহারে- ঈদৃশেষ্বরঃ অস্তীতি সামান্তমাত্রনিশ্চয়ং জনগিত্ব! কতো- 
পক্ষয়ং-_নিবৃত্বম, অনুমানম.| ন তদ্ বিশেষপ্রতিপত্তৌ__-বিশেবজ্তানজননে সমর্থমিতি হেতোঃ ঈশ্বরস্য 
সংস্ঞাদিবিশেষ প্রতিপত্তিঃ_প্রণবাদিসংজ্ঞায়াঃ প্রণিধানোপায়স্য চেত্যাদীনাং জানং শান্ত: পর্যানেব্। 
শিক্ষণীর! ইত্যর্থঃ। তন্যেতি। ইঈশ্বরসা আত্মান্গ্রহাভাবেংপি-_স্বোপকারায় প্রবর্তনাভাবেহপি 
ভূতান্গগ্রহঃ প্রয়োজনম- -তৎকর্ধপঃ গ্রয়োজকম্। তস্য নিত্যমুক্তস্য ভগবতঃ কিং কাধ্যং স্াষ্যং 
তদাহ। তঙস্য নিত্যমুক্তস্য নিত্যকালং বাবদ জগজ্জননসংহারাদিকাধ্যং ন স্ঠায়েন সঙগতম্। ঈশ্বরাণাং 
কাধ্যং জ্ঞানধর্ম্োপদেশেন সংসারিণাং পুরুষাণীম্ উদ্ধরণম্। ভূতোপঘাতহীনং পরমপদপ্রাপণং কাধ্যং 
কারুণিকন্ত সর্বজ্ঞস্য ভবিতুমর্ছতীতি। ঈশ্বরস্তথ! চ সগুণেশ্বরো ভগবান্ হিরণ্যগর্ভঃ সর্গকালে 
স্বাখীন্তবস্থায় গ্রীলয়কালে জনিহ্থামাণেন নির্্মাণচিতেন ভূতানুগ্রহং করোতভীতি যোগানাং মতম্। 

অধিগতকৈ বল্যন্তাপি যোগিনো নিম্্ীণচিত্তধিষ্ঠানং কুর্বতো। দেশনাবিষয়ে পঞ্চশিখাচাধ্যস্য বচনং 
প্রমাণঘতি, তথেতি। শআারদিবিঘবান্ ভগবান পরমর্ধিঃ কপিল! নিম্ধাণচিত্বং_ নষ্টে সংস্কারে 

প্রাহ্ভূত হুইয়াছেন। তাহার এশ সংস্কার হইতে স্ষ্টি প্রবর্তিত হইয়াছে । এবিষয়ে স্থৃতি যথ। 
“এই ভগবান্ হিরখ্যগর্ভ বুদ্ধি অর্থাৎ বুদ্ধিতন্বধ্যায়ী বলিয়! ্মত হন এব' যোগসম্্রদায়ে মহান্ ও 
বিরিঞি নামে উক্ত হন। এই অনেকাত্মক সমগ্র ত্রিলোক্যকে তিনি আত্মাতে বা স্বীয় অন্তঃকরণে 
ধারণ করি! রহিয়াছেন, আর তিনি বিশ্বরূপ বলির! শ্রুতিতে বিশ্বরূপ নামে আখ্যাত হন” । বিবেক- 
জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি ঘখন পরম পদ কৈবল্য লাভ করেন তথন ব্রহ্গাণ্ডের লয় হয়, ইহাই 
শ্রতি-স্থৃতি-সাংখ্যযোগাদির সমীচীন সিদ্ধান্ত। 

“সামান্তেতি' ৷ সামান্মাত্র উপসংহারে অর্থাৎ “এই এই লক্ষণযুক্ত ঈশ্বর আছেন'_এই সামান্ 
নিশ্চয়জ্ঞান ( অস্তিত্ব মাত্রের, ) উৎপাদন করিয়া! অস্থুমান-প্রমাণের উপক্ষয় বা নিবৃত্তি হয় অথাৎ 
অনুমানের দ্বারা অনুমেয়ের অশ্তিত্বাদি সামান্য ধর্েরই জ্ঞান হইতে পারে। তাহা (অনুমান ) 
বিশেষের প্রতিপত্তি করাইতে অর্থাৎ বিশেধজ্ঞান উৎপাদন করিতে সমর্থ নহে, তজ্জন্ত ঈশ্বরের 
সংজ্ঞ। আদি সম্বন্ধে বিশেবজ্ঞান যথা,_প্রণবার্দি সংজ্ঞা এবং প্রণিধানের উপায় ইত্যাদি সম্বস্কীয় 
জ্ঞান, শান্্সাহায্যে অন্বেষণীয় ঝ| শিক্ষণীয়। "তস্যেতি”। ঈশ্বরের আত্মান্গগ্রহের বা স্বোপকারের 
আবম্তকতা না থাকিলেও অর্থাৎ নিজের কোনও উপকারের (স্বার্থ সিদ্ধির ) জন্ঠ গ্রবর্তনার প্রয়োজন 
ন! থাকিলেও, প্রাণীদের প্রতি অনুগ্রহই প্রয়োজন অর্থাৎ তাহাই তাঁহার কর্মের প্রয়োজক | সেই 
নিত্যমুক্ত তগবানের কোন্ কাধ্য সঙ্গত তাহ! বলিতেছেন। সেই নিত্যমুক্ত ঈশ্বরের নিত্যকাল যাবং 
জগৎ স্ৃষ্টি-সংহারাদি কাধ্য স্যায়সঙ্গত নহে (যুক্তিতে বাধে )। জ্ঞান-ধন্মোপদেশ দ্বারা সংসারী 
জীবদের উদ্ধার করাই পরমৈশ্বধ্যশালীদের একমাত্র করণীয় কাধ্য হইতে পারে। প্রাণিপীড়নবঞ্জিত 
পরমপদপ্রাপক কাধ্যই “কারুপিক সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের পক্ষে সমুচিত। নিগুণ ঈশ্বর এবং সগ্ুণ 
ঈশ্বর ভগবান্ হিরগ্যগর্ভ”স্্টিকালে আত্মস্থ অবস্থার থাকিয়া! গ্রলয়কালে উৎপন্ন নির্মীণচিত্তের' 
স্বায়৷ ভূতা্গ্রহ করিনা থাকেন ইহা যোৌগসম্প্রদাম্বের মত। 

ধাহাদের দ্বারা কৈবল্য অধিগত হইয়াছে এরূপ যোগীদেরও নির্াণচিত্ত আশ্রয় করিরা 
উপদেশ-গ্রদান-বিষয়ে পঞ্চশিখাচার্যের ব্চনই প্রমাণ করিতেছে। তিথেতি'। আদি- 
বিশ্বান্ ভগধাঁন্ পরদর্ধি কপিল নির্ীপচিত্তে অধিষ্ঠান পূর্বক অর্থাৎ সংস্কার নই হইলে 
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যোগিনাং চিত্ত: ন স্বরমেব বু্ধি্তি কিং তু স্বেচ্ছাপরিগতয়া৷ অশ্মিতয়া৷ যোগিনপ্চিন্ং নির্মিমতে 
ভৃতান্থগ্রহায়, তাদৃশং নির্ীণচিত্তমধিষ্টায় জিজ্ঞাসমানায় আস্রয়ে কারণ্যাৎ তন্ত্ং-_সাংখ্যযোগবিদ্তাং 
প্রোৰাচ। এবম্ ঈশ্বরে! নিত্যমুক্তোহপি নির্মাণচি্ধিষঠায় তদেকশরপাঁন্ অপ্রতিপন্নবিরেকান্ 
যোগিনঃ বিবেকোপদেশেন নিঃশ্রেরসং প্রাপরতীতি সর্বমবদাতম্। ঈশ্বর এক এব ব্রহ্ধাদয়ে! দেব! 
অসংখ্যাতাঃ, বর্াগ্ডানামসংখ্যেযত্বাৎ। উক্তঞ্থ “কোটিকোট্যঘুতানীশে চাগানি কথিতানি তু। তত্র 
তত্র চতুর্বকৃ। ব্রহ্ধাণে। হরয়ে৷ ভবাঃ। অসংখ্যাতাশ্চ রুদ্রাখ্যা অসংখ্যাতাঃ পিতামহাঃ। হরয়ম্চা- 
প্যসংখ্যাতা এক এব মহেশ্বর' ইতি। 

২৬। পূর্ব ইতি। পূর্বে গুরবে! হিরণ্যগর্ভাদয়ং কালেনাবচ্ছেগস্তে ন নিতামুক্ত। 
ইতার্থঃ। যথেতি। যথা এতৎসর্সস্যাৰৌ ঈশ্বরস্য প্রকর্ষগত্যা! _প্রকর্ষস্য মোক্ষস্য 
গতিঃ অবগতিঃ তয়া, ঈশ্বরঃ সিদ্ধন্তথা অতিক্রান্তসর্গেষু অপি স সিদ্ধঃ। আদিশবেন অনাগত- 
সর্গেঘপি ততসিদ্ধিরিতি প্রত্যেতব্যা। 

২৭। তলোতি। ইশ্বরস্য বাচকঃ- নাম প্রণবঃ ওঙ্কার ইতি ুত্রার্থঃ। কিম্ ইতি। 
সস্ভি পদার্থ! ষে সাক্ষেতিকবাচকপদমন্তরেণাপি বুধ্যস্তে। যথা! নীলঃ পীতো৷ গৌরিত্যাদয়ঃ। কেচিৎ 
পদার্থ ন তথা | তে হি বাঁচকৈঃ পদৈরেবাবগম্যন্তে থা পিতা পুত্র ইত্যাদয়ঃ। যেনোৎপাদদিতঃ 
পুত্রঃ স পিতেতি বাক্যার্থঃ পিতৃশব্দেন সন্কেতীকৃতন্তৎসক্কেতং বিন ন পিতৃপদার্থস্য অবগতিঃ। অত্র 

যোগীদের চিত্ত শুয়ং উখিত হয় না, কিন্ত স্বেচ্ছায় পরিণত (বিকারিত ) ত্বশ্িতীর দ্বারা 
ঘোগীরা ভূতান্থগ্রহের জন্য যে চিত্ত নির্মীণ করেন, তাদৃশ নির্মীণচিত্ত আশ্রয় করিয়া 
জিজ্ঞাসমান আন্ুরি খধিকে করণাপূর্বক তন্ত্র অর্থাৎ সাংখ্যযোগ বিদ্যা বলিয়াছিলেন, 
এইরূপে ঈশ্বর নিত্যমুক্ত হইলেও নির্াণচিত্তে অধিষ্ঠান কবিয়া তীহারই শরণাগত (অর্থাৎ 
তত্প্রণিধানে সমাহিতচিত্ত) বিবেকখ্যাতিহীন যোগীদেরকে বিবেকের উপদেশ দিয় 
নিঃশ্রের বা কৈবল্য, লাভ করাইয়া দেন (অর্থাৎ তদভিমুখ করাইয়। দেন)। ইহার ঘারা 
সমস্ত স্পষ্ট করিয়! বল! হইল। ঈশ্বর এক, কিন্তু ব্রন্ধাদি দেবতা অসংখ্য, কারণ ব্রহ্গাণ্ড সকল 
অসংখ্য । উক্ত হইয়াছে বথা--হে ঈশে! (দেবি!) কোটি কোটি, অযুত অযুত, ব্রহ্মা 
আছে বলিয়। কথিত হয়, তাহার প্রত্যেকটিতেই চতুর্ম,খ ব্রহ্মা, হরি এবং ভব বা হর আছেন। 
রুত্র অসংখ্য, পিতামহ ব্রহ্মা অসংখ্য, হরিও অসংখ্য, কিন্ত মহেশ্বর অর্থাৎ অনাদিঘুক্ত 

এক।” 
২৬। পূর্ব ইতি। পূর্বের অর্থাৎ অতীতকালের হিরণ্যগর্ভাদি মোক্ষশাস্্রোপদে্া 

গুরুগণ কালের ছার! সীমাবন্ধ অর্থাৎ তাহার! নিত্যমুক্ত নহেন। “যখেতি। যেমন এই স্থির 
আদতে ঈশ্বরের প্রকর্ষগতির দ্বার! অর্থাৎ প্রকর্ষ বা মোক্ষ তাহার যে গতি বা অবগতি 
তন্থারা অর্থাৎ মোক্ষবিবয়ক জ্ঞানের ছার! ঈশ্বর সিদ্ধ হয় (অর্থাৎ মোক্ষ বলিলে যেমন তহুপদেষ্টা 
মূল এক অনাদিমুক্ত পুরুষের সত্ব স্বীকৃত হয়। ১২৪) তত্ৎ বিগত স্টিতেও এ রূপে ঈশ্বরসতা 
দিদ্ধ হয়। “আদি' শৰের দ্বারা অনাগত সৃটিতেও এইরূপেই সিদ্ধ হইবে--ইহা বুঝিতে হইবে 

২৭। “তস্যেতি। ঈশ্বরের বাচক অর্থাৎ নাম প্রণব বা ওক্কার ইহাই হৃত্রের অর্থ। 
“কিম ইতি । এপ পদার্থ আছে যাহা সাঙ্কেতিক বাচক-পদব্যতীতও বিজ্ঞাত হয়, যেমন 
নীল, পীত, গো ইত্যাদি অর্থাৎ ইন্জিয়ের দ্বারাই ইহাদের সাক্ষাৎ জ্ঞান হুইতে পারে, শ্ব ব। 
ভাষার আবশ্তকতা নাই। কোন কোনও পদার্থ তাহ! নহে, তাহারা কেবল বাচক পদের 
ঘারাই অবগত হইবার যোগ্য বেন, “পিতা-পুত্র ইত্যাদি সম্বন্ববাচী পদার্থের জ্ঞান বাছা 
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হি বাচ্যবাচকসববন্ধঃ প্রদীপপ্রকাশবদবহিতঃ, বথ। প্রদ্দীপপ্রকাশৌ মবিনাভাবিনৌ তথা পিত্রাদিশব্- 
তার্থেণ। এবং স্থিত এব বাচ্যেন সহ বাচকস্য সম্বন্ধঃ | 

ঈশ্বরবাঁচকগ্রণবশবাস্তমর্থম অভিনয়তি - প্রকাশয়তি । এতহুক্তং ভবতি। যঃ ক্রেশাদিভির- 
পরামুষ্টে৷ নিত্যমুক্তঃ কারুণিকঃ স ঈশ্বর ইত্যাদিরথে। ন বাচকশব্দং বিন! বোদ্ধব্যং, অতঃ কেনচিদ্ 
বাচকেন সহ তত্বাচ্যষ্য সন্বন্ধঃ অবিনাভাবিত্বানিত্যন্থিত এব। সক্ষেতীকৃতেন প্রণবেন বাচকেন 
তদর্থস্য অবগ্তোতনম। সর্গীন্তরেষপি ঈদুশ; বাচ্যবাচকশক্ত্যপেক্ষঃ সন্কেতঃ প্রিয়তে নান্যথা। 
তধৈপরীত্যস্য অচিন্তনীয়ত্বার্দিতি। এবং সম্প্রতিপত্রেঃ__সদৃশব্যবহারপরম্পরায়াঃ প্রবাহরূপেণ 
নিত্যত্বাদ নিত্যঃ শব্দার্থসন্বন্ধঃ_. কেনচিৎ শব্বেন সহ কস্যচিদ্ অর্থস্য সম্বন্ধ ইতি আগমিনঃ 
প্রতিজানতে- _আতিষ্ন্তে। 

২৮। বিজ্ঞাত ইতি। বিজ্ঞাতবাঁচ্যবাচকত্বস্য__ প্রণবন্মরণেন সহ যস্য সা্বজ্যাদিগুণঘুক্তস্য 
ঈশ্বরস্য শ্বৃতিরুপতিষ্ঠতে স এব বিজ্ঞাতবাচ্যবাচকো৷ যোগী, তস্য তজ্জপঃ প্রণবজপঃ, তদর্থভাবনঞ্ণ 
ঈশ্বরপ্রণিধানং চিত্তস্থিতিকরম্। প্রণবস্যেতি স্থুগমম্। তথেতি। স্বাধ্যয়াদ্_ নিরস্তরপ্রণবজপাঁদ্ 
যোগম্ একাগ্র্যম আসীত- _সম্পাদনেদিত্যর্থঃ। যোগাঁৎ-_এঁকাগ্র্যলন্ধয়। অন্তর ্ট্া নুস্মস্য অর্থন্ত 

ইন্দরিয়গ্রাহ নহে। ধ্ধাহার দ্বার! পুত্র উৎপাদিত হয় তিনি পিতা'__এই বাক্যার্থ পিতৃশবের 
দ্বারা সঙ্কেতীক্কৃত হইয়াছে, সেই সঙ্কেত ব্যতীত পিতৃপদার্থের অবগতি হইতে পারে না। এ 
স্থলে বাচাবাচক সম্বন্ধ প্রদীপ-প্রকাশবৎ অবহ্িত। যেমন প্রদীপ এবং তাহার প্রকাশগুণ 
অবিনাভাবী তদ্রপ পিতৃ-আদি শব্দ এবং তাহার অর্থ অবিনাভাবী (অর্থাৎ বাঁচক শব্দ ব্যতীত 
পিতা-পুত্র আদি সন্বন্ধ-পদা্থ বুঝিবার উপায় নাই, কিন্তু দৃশ্তমান “এ বৃক্ষ'-_এস্থলে বৃক্ষরূপ 
বাঁচক শব্ধ ব্যবহার ন! করিলেও বৃক্ষজ্ঞানের কোনও বাঁধা হয় না)। এইরূপে বাচ্যের সহিত বাঁচকের 
সম্বন্ধ অবঞ্থিত আছে অর্থাৎ তাহার আবশ্যকতা আছে । 

ঈশ্বর-বাচক প্রণবশব্দ তাহার অর্থকে অভিনয় করে অর্থাৎ প্রকাশিত করে। ইহাতে 
বল! হইল যে_-ধিনি ক্লেশাদির দ্বারা অপরামুষ্ট, নিত্যমুক্ত এবং কারুণিক, তিনিই ঈশ্বর 
ইত্যার্দি অর্থ বাঁচিকশব্দ ব্যতীত বুদ্ধ হইবার যোগ্য নহে। অতএব এইরূপ কোনও বাচ্যের 
সহিত তাহার বাঁচকের সম্বন্ধ অবিনাভাবী বলিয়া তাহা নিত্য অবস্থিত বা আছে। সঙ্কেতীরূত 
প্রণবরূপ বাচকের ছার! ঈশ্বরপদের অর্থ অন্তরে প্রকাশিত হয়। অন্য স্থষ্টিতেও এইরূপ 
বাচ্য-বাঁচক-শক্তি সাপেক্ষ সঙ্কেত কৃত হইয়াছে, অন্য কোনও প্রকারে নহে, যেহেতু তাহার 
বিপরীত অন্ত কিছু চিন্তনীয় নহে (কারণ তগ্যতীত ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয়ের জ্ঞান হইতে 
পারে না)। এইরূপে সম্প্রতিপত্তির দ্বারা অর্থাৎ সদৃশ ব্যবহার-পরম্পরার দ্বারা ( অপ্রত্যক্ষ 
বিষয় শব্দের দ্বারা বরাবরই সঙ্কেতীকৃত হইয়া আসিতেছে বলিয়া) প্রবাহরূপে নিত্যত্বহেতু 
(বিকারণীল রূপে নিত্য বলিয়া) এই শবার্থসন্বন্ধ (যেমন “ঈশ্বর-শব এবং ঈশ্বরপদের অর্থ) 
অর্থাৎ কোনও শব্দের সহিত কোনও অর্থের যে সম্বন্ধ তাহা নিত্য-_ইহ! আগমীদের মত। 

২৮। “বিজ্ঞাত ইন্তি'। বাচ্যবাচকত্ব ধাহার নিকট বিজ্ঞাত অর্ধাৎ প্রণবন্মরণমাত্র' 
ধাঁহার নিকট সার্বজ্ঞাদি-গুণযুক্ত ঈশ্বরের স্মৃতি উপস্থিত হয়, তিনিই বিজ্ঞাত বাচ্যবাচক যোগী, ' 
সেই যোগীর দ্বারা বে তাহার জপ অর্থাৎ প্রণবের জপ এবং তাহার অর্থভাবন তাহাই চিত্তের 
স্থিতিকর ঈশ্বরগ্রণিধানৰ্প সাঁধন। “প্রণ্বসোতি ৷ স্ুগম। “তথেতি'। ঘ্বাধ্যায় হইতে 
অর্থাৎ নিরন্তর প্রণব জপ হইতে যোগ বা চিত্তের একাগ্র্য সম্পাদন করিবে, যোঁগের দারা অর্থাৎ 
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অধিগমাতৎ স্বাধ্যার়ম্ আমনেৎ--অভ্যসে, তমর্থং লক্ষীকৃত্য জঞ্জপুকে! ভবেদিত্যর্থঃ | এবং স্বাধ্ারযোগ- 
সম্পত্ত্যা-শ্বাধ্যায়েন যোগোৎকর্ষস্য যোগেন চ শ্বাধ্যায়েখকর্ষস্য সম্পাদনম্ ইত্যনেনোপায়েন 
পরমাত্ম! প্রকাশতে ৷ 

২৯। কিঞ্চেতি। কিঞ্চ ঈশ্বরপ্রণিধানাদস্য যোগিনঃ প্রত্যকৃচেতনাধিগমঃ অন্তরার়াভাঁবন্চ 
তবতি। প্রত্যক্-_প্রতিব্যক্তিগতঃ, চেতনঃ--চৈতন্তম্, আত্মগতস্য ভর টৈতন্যস্য অধিগমঃ-- 
উপলব্ধি 9ভরবতি যোগাস্তরায়াভাবশ্চ ভবতি। কথং ম্বরূপদর্শনং--প্রত্যকচেতনাধিগমন্তদাহ বৃথেতি। 
যথা এব ঈশ্বরঃ শুদ্ধঃ-_গুণাতীতঃ প্রস্:_-অবিদ্থার্দিহীনঃ, কেবলঃ-_কৈবলাং প্রাপ্তঃ, অন্তুপসর্গঃ-- 
কর্মাবিপাকহীনঃ, তথা অয়মপি আত্মবুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী যঃ পুরুষ ইত্যেবং মুক্তপুরুষপ্রণিধানাৎ 
নিগু পস্বাত্মচৈতন্তস্যাধিগমো ভবতি। 

৩০। অথেতি হুত্রমবতারয়তি। নব ইতি। ধাতুঃ__বাতপিতাদিঃ, রসঃ-_ আহারপরি- 
পাকজাতরসঃ, করণানি -চক্ষুরাদীনি এষাং বৈষম্যং--বৈরূপ্যং ব্যাধিঃ। অকর্ণ্যতা__ভ্মণাৎ। 
উভয়কোটিম্পৃক্ ইদং বা অদঃ বা ইত্যুতয়প্রান্তম্পশি। গুরুত্বাৎ-__-ঞড্যাৎ, নিদ্াতন্্রাদতামসাবস্থায়াঃ 
যা কায়চিত্তয়োঃ সাধনে অপ্রবৃত্তিঃ। বিষয়সন্প্রয়োগাত্ম। গর্ধঃ_ব্বিয়সংস্থারূপা তৃষ্]। ভ্রাস্তিদর্শনং 
-_তন্বানাম, অতন্দরপপ্রতিষ্ঠং জ্ঞানম্। সমাধিভূমিঃ_প্রথমকল্পিক! মধুমতী প্রজ্ঞাঙ্যোদিঃ 
অকিক্রান্তভাবনীয়শ্চেতি চতত্রঃ অবস্থাঃ। 

চিত্তের একাগ্রতা হইতে লব্ধ অন্তটির দ্বার হুম অর্থের অধিগমপূর্ববক স্থাধ্যায়ের উৎকর্ষ ব! জভ্যান 
করিবে অর্থাৎ সেই সুক্মতর অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পুনঃ পুনঃ জপনশীল হইবে। এইরণে 
স্বাধ্যায় ও যোগ-সম্পত্তির দ্বারা অর্থাৎ স্বাধ্যায়ের দ্বারা ঘোগের এবং যোগের দ্বারা স্বাধ্যায়ের 
উৎকর্ষ সম্পাদনরূপ এই উপায়ের দারা, পরমাত্ম! প্রকাশিত হন অর্থ সাধকের আত্মজ্ান লাভ হ্র়। 

২৯। 'কিঞ্চেতি,। কিঞ্চ ইশ্বরপ্রণিধান হইতে এই যোগীর প্রত্যকৃচেতনের অধিগম 
হয় এবং অন্তরায় সকলের অভাব হয়। প্রত্যক্ অর্থে প্রতিব্যক্তিগত (তজ্প) ষেচেতনব] 
চৈতন্ত ( তাহাই প্রত্যক্চৈতন্ত )। প্রণিধানের দ্বারা আত্মগত অর্থাৎ আত্মভাবকে বিশ্লেব করিলে 
ধাহাকে পাওয়৷ যায় সেই ভ্রষ্ইচৈতন্টের অধিগম বা উপলব্ধি হয় এবং যোগের আস্তবায় 
সকলেরও অভাব হম়্। কিরূপে যোগীর স্বরূপ দর্শন হয় অর্থাৎ প্রত্যক্-চেতনাধিগম হয় ? -" 
তাহা! বলিতেছেন, 'থেতি”। যেমন ঈশ্বর শুদ্ধ অর্থাৎ গুণাতীত, প্রসন্ন ব৷ অবিভ্তাদি ম্ধহীন, 
কেবল অর্থাৎ কৈবল্যপ্রার্চ, অন্নু্পসর্থ বা (উপস্থষ্টিরূ্প-) কর্মীবিপাঁকহীন,--এই আত্মবৃদ্ধির 
গ্রতিসংবেদী পুরুষও তদ্রপ, এইরূপে মুক্তপুরুমের প্রণিধান হইতে নিন আত্মচৈতন্লের 
অধিগম হয়। 

৩০। “অথেতি'_ইহার ছার! হ্ত্রের অবতারণ! করিতেছেন। “নব ইডি” । ধাতু অর্থে 
বাত-পিত্তাদি, রূল অর্থে আহীর্ধ্-পরিপাকজাত রস, করণ-সকল অর্থে চক্ষুরাদি--ইহাদের বে 

বৈষমা বা বৈরপ্য তাহাই ব্যাধি। অকর্মণ্যত! অর্থে যাহা চঞ্চলতা হইতে উৎপন্ন (উপযুক্ত বরে 
না গিয়া অন্ত কর্ে চিত্তের বিচরণশীলতা )। উতয় কোটি" সীম! ) ম্পৃক্ ( সংস্পর্লী ) বিজ্ঞার 
যেমন, "ইহ! অথবা! উহা” এইকপ উত্ব লীমাস্পর্শী সংশরযুক্ত জ্ঞান। 'রুত্বহেছু অর্থে জড়তা- 
বশত, নিজ্রাতজ্জাঁদি তামদ অবস্থায় কায় ও চিত্তের যনে সাধনে নিশ্চে্টত৷ তাহাই আবস্যত 
গুরুত্ব। বিষয়সন্্রয়েগাত্ম। গর্দ অর্থাৎ বিষয়ে সংলগ্ন হইয়! থাকারূপ চিত্তের যে তৃষগ বা আকাজ্ 
অর্থাৎ অবৈরাগ্য। ত্রান্তিদর্শন অর্থে তত্ব সনবদ্ধে অবথার্থ ব| বিপর্যস্ত জান। সমাধিতূমি অর্থে পথ 
কল্লিক, মধুমতী, গ্রজাত্যোতি ও অতিক্রান্ত“তাবনীয়_-সমাধির এই চারি 'পরকার ( ক্মোচ্চ ) জবস] । 

৭৫ 
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৩১। ছুঃখমিতি। সুগমম.। 'অভিহতাঃ--অভিঘাতপ্রাপ্াঃ। উপঘাতায়-_নিবাসায়। 
৩২। অথেতি। চিত্তনিরোধেন সহ বিক্ষেপা নিরুন্ধা ভবস্তি। অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং 

নিরোধঃ সাধ্যঃ। তয়ৌরভ্যাসস্য বিষয়ম্ উপদংহ্রন্-_সংক্ষিপন্ ইদমাহ-_ঈশ্বরপ্রণিধানাদীনাং 
সর্বেষামভ্যাসানাং সাধারণবিষয়ং সারভূতং সমাসত আহ তদিতি হুত্রেপ। বিক্ষেপ- 
প্রতিষেধার্থম একতত্বাবল্ষনং__বশ্মিন্ ধ্যানে ধ্যেয়বিষয় একতত্বাত্বকঃ চিত্ঞ্চ নানেকভাবেষু 
'চ বিচরণস্বতাবকং তাদশং চিত্তম্ অভ্যসেৎ। ঈশ্বরপ্রণিধানে আদৌ চিত্তমনেকবিষয়েষু বিচরতি, 
যথ| যঃ ক্লেশাদিরহিতঃ যঃ. সর্বজ্ঞঃ যঃ সর্বব্যাপীত্যাদিভাবেু সঞ্চরণং ন একতত্ীলম্বনতা চেতসঃ, 
অভ্যাসবলাৎ ভান্ সর্বান্ সমাহৃত্য যদ! একস্বরূপধোরালম্বনং চিত্তং ক্রিয়তে তদা তাদৃশাদ, অভ্যাসাৎ 
কায়েক্সিয়ইৈধ্যং ক্ষিপ্রং প্রবর্ততে ততশ্চ বিঙ্গেপা দুরীভবস্তি। একতব্বীলম্বনায় অহস্ভাবঃ শ্রেষ্ঠে| 
বিয়য়ঃ। ঈশ্বরগ্রণিধানেহপি আত্মানম্ ঈশ্বরস্থং কৃত্ব! ঈশ্বরবদহমিতি ধ্যায়েখ। উক্তধ্চ “একং 
্রক্মময়ং ধ্যায়েৎ সর্বং বিপ্র চয়াচরং | চরাচরবিভাগঞ্চ ত্যজেদহমিতি ম্মরন্ত ইতি। সর্বেষু 
'্অভ্যাসেযু একতত্বীলম্বনস্য চেতলোহত্যাসঃ শ্রেষ্টঃ। 

চিত্তমেকাগ্রং কাধ্যমিত্যুপদেশে! ন তু যোগানামেব কিন্তু ক্ষণিকবাদিনোহপি চিত্তস্য নিরোধায় 
তস্যেকাগ্রযমুপদিশস্তি তেষাস্ত দৃষ্টযা চিতস্য পকাগ্রাং নিরর্৫থকং বাঁউআত্রমিত্যুপপাদয়তি। অতোহত্র 
তদুপন্তাসে! নাপ্রস্তত ইতি। ক্ষণিকবাঁদিনাং নয়ে চিত্ত প্রত্যর্থনিয়তং-_প্রত্যেকমর্থে উদ্ভৃতং সমাপ্তঞচ 

৩১। ছুঃখমিতি। স্গম। অভিহত হইলে অর্থাৎ অভিবাত বা বাধা-প্রান্তি ঘটিলে। 
উপঘাতের জগ্য অর্থাৎ বাধ! নিরাস করিবার জ্য ( যে চেষ্ট। তাহাই ছঃখ )। 

৩২। “অথেতি'। চিত্তের নিরোধের সহিত বিক্ষেপ সকলও নিরুন্ধ হয়। অভ্যাস এবং 
বৈরাগ্যের দ্বার। নিরোধ সাঁধনীয়। তন্মধ্যে অভ্যাসের বিষয়ের উপসংহার করিয়। অর্থাৎ সার সঙ্কলন 
করিয়া, ইহ! বলিতেছেন। ঈশ্বর প্রণিধান আদি সর্বপ্রকার অভ্যাসের বে সাধারণ 'ও সারভূৃত বিষয় 
তাহা “িদ্..” ইত্যাদি হুত্রের দ্বারা সংক্ষেপে বলিতেছেন। বিক্ষেপের প্রতিষেধের জন্য যে 
একতন্বালম্বন অর্থাৎ যে অবস্থায় ধ্যেয়্বিষয় একতত্বস্বরূপ, স্থৃতরাং চিত্ত অনেক পদার্থে বিচরণ- 
স্বভাবযুক্ত নহে, তাদৃশ একবিষরক চিত্তের অন্যান করিবে। ঈশ্বর-প্রণিধানে প্রথমে চিত্ত অনেক 
বিষয়ে বিচরণ করে, যেমন, যিনি ক্লেশাদিরহিত, ধিনি সর্বজ্ঞ, যিনি সর্বব্যাপী, ইত্যাদি নান! ভাবে 
বিচরণণীলতা চিত্তের একতত্বীলম্বনত। নহে । অভ্যাসৰলেই সেই বিভিন্ন ভাবকে বাঁ বিষয়কে একত্র 
সমাহার করিয়! যখন এক-( তত্ব) স্বরূপ ধ্যের বিষয়কে চিত্ত আলগ্বন করে, তখন তাদৃশ অভ্যাস 
হইতে কায়েক্জ্রিয়ের স্থ্ধ্য অতি শীঘ্র প্রবন্তিত হয় এবং তাহা হইতেই বিক্ষেপ সকল দৃরীভূত হয়। 
একতত্বালন্বনার্থ আমি মাত্র” ভাঁব শ্রেষ্ঠ বিষয়। শ্বরপ্রণিধানেও নিজেকে ঈশ্বরস্থ ভাবিয়া “আমি 
ঈশ্বরবং-_এইরপ ধ্যান করিবে। যথা উক্ত হইয়াছে “হে বিপ্র, সমস্ত চরাচরকে অর্থাৎ স্থল ও 
সুক্ষ লোককে, এক ব্রহ্মময় জানিয়া ধ্যান করিবে । তাহার পর “আমি” এই মাত্র ভাব শ্বৃতিতে 
রাখিয়! চরাচর বিভাগকেও ত্যাগ করিবে ।” সমস্ত অভ্যাসের মধ্যে এক-তত্বালম্বনযুক্ত চিত্তের 
অভ্যাসই শ্রেষ্ঠ। 

চিত্তকে একাগ্র.-করিবার উপদেশ যে কেবল যোগমত্ীবলম্বীদেরই তাহ! নহে। ক্ষণিক- 
বাীরাও ( বৌদ্ধবিশেষ ) চিত্তনিরোধ করিবার জ্ন্ত চিত্তকে একাগ্র বা একালন্বনযুক্ত করিতে 
উপদেশ দিয়া থাকেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে চিত্তের প্ীকাগ্রয যে নিরর্থক বাঙ্মান্র তাহা যুক্তির দ্বারা 
স্থাপিত করিতেছেন। অতএব এখানে এ বিষয়ের উপস্থাপন অপ্রাসঙ্গিক নহে। ক্ষণিকবাদীদের 
মতে চিত্ত প্রতর্থ-নিয়ত অর্থাৎ প্রত্যেক অর্থে বা বিষয়ে তাহা উদ্ভূত হয় এবং লীন হয়। 
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ন কিঞ্চিদ্ বস্তু একক্ষণিকচিত্তাঁ ক্ষণীস্তরভাবিনি চিত্তে গচ্ছতি। তচ্চ প্রত্যয়মাব্রং-_ 
তেধাং নয়ে সংস্কারা অপি প্রত্যরাঃ, নান্তি প্রত্যয়াতিরিক্তং কিঞ্চিৎ, শৃন্যোপাদানত্বাংৎ। তথা চ 
তেধাঁং চিত্ত ক্ষণিকং__প্রত্যেকং ক্ষণমাত্রব্যাপি নিরন্বয়ত্বাৎ, ক্ষণব্রমেণ উদীন্মানানি চিত্তানি 
পৃথক্। পূর্বক্ষণিকং চিততমুত্তরস্য প্রত্যয়রূ্পং নিমিত্তকারণম্ পূর্বস্য অত্ন্তনাশরপে নিরোধে উত্তরং 
শৃন্যাদেবোৎপদ্যতে ৷ উক্তঞ্চ “সর্বে সংস্কার! অনিত্যা উৎপাদব্যয়ধর্মিণঃ | উৎপদ্য চ নিরত্ব্তি 
তেষাং বুপশম; স্থখ*৮ ইতি । | 

তস্যেতি। এতমনয়ে সর্বমেব চিত্তমেকাগ্রং স্যাৎ, নিরর্৫ধা স্যাৎ তেষাং বিক্ষিগ্তং চিত্রমিত্যুক্তিঃ | 
ক্ষণিকে প্রত্যেকং চিত্তে একন্ঠেবার্থদ্য বর্তমানত্বাৎ । যদদীতি। সর্ব; প্রত্যাহত্য একন্সিন্ 
অর্থে সমাধানমেব একাগ্রতেতি চেদ্ বদতি ভবান্ তদা চিত্তং প্রত্যর্থনিয়তমিতি তবদুক্তিবাঁধিত। 
ভবেৎ। যোহপীতি। উদীয়মানানাং প্রত্যয়ানাং সমানরূপতা! এব প্কাগ্র্যমিত্যপি তবতাং দৃষ্টি 
নন্টায্যা। ুগমং ভাষ্যম্। তন্মাদিতি। চিত্বমেকম্ অনেকার্থনবস্থিতম্ ইতি দর্শনমেব গ্যাষ্যম্। 
একম্- প্রবাহরূপেষু সবেষু প্রত্যয়েষু অন্বিতমেকং বস্তু; অনেকাখং--ন প্রত্যর্থ, অবস্থিতম্__ 
অশ্মিতাত্বধর্মিরূপেণ স্থিতমিত্যর্থ | ক্ষণিকমতে স্ৃতিভোগয়োরপি বিপ্লবঃ স্যাদিত্যাহ যদীতি। 
একেন চিত্তেন অনন্বিতাঃ__-অসন্বন্ধা;ঃ স্বতাবভিম্নাঃ-_ভিন্নসত্তাকাঃ প্রত্যয়া যদি জায়েরন্ তদা 

চিত্ত একক্ষণিক বলিয়! অর্থাৎ একচিত্তের সত্ত। একক্ষণমাত্র ব্যাপিয়! থাকে বলিয়৷ কোনও বস্ত অর্থাৎ 

সর্ববচিত্তবৃত্তিতে অস্বিত কোনও এক ভাবপদার্থ, পরক্ষণের চিত্তে যায় না। সেই চিত্ত প্রত্যয়মান্র 
অর্থাৎ তাহাদের মতে সংস্কার সকলও প্রত্যয়, প্রত্যয়ের অতিরিক্ত অগ্য কিছু (বস্তু) নাই কারণ 
তন্মতে চিত্ত শুন্যর্ূপ উপাদানে নির্মিত। তত্ধ্যতীত তাহাদের মতে চিত্ত ক্ষণিক অর্থাৎ প্রত্যেক 
চিত্ত ক্ষণমাত্রব্যাপী কারণ তাহা নিরন্বয় ( অর্থাৎ বিভিন্ন প্রত্যয় সকলে অনুস্থযত কোনও এক 
অন্রি-বস্ত নাই বলিয়া ), প্রতিক্ষণ উদীরমান চিত্তপকল অত্যন্ত পৃথকৃ। পূর্ববক্ষণে উদিত চিত্ত 
পরক্ষণে উদ্দিত চিত্তের প্রত্যয়রূপ নিমিত্তকারণ, অতএব পূর্ব চিত্তের অত্যন্ত নাশরূপ নিরোধ 
হওয়ায় পরোৎপন্ন চিত্ত শূন্য হইতে উদ্ভূত হয়। এবিষয়ে (বৌদ্ধ শান্ত্ে) উক্ত হইয়াছে যথা, 
“সমস্ত সংস্কার (বোধ ব্যতীত সমন্ত সঞ্চিত আধ্যাত্মিক ভাব) অনিত্য, তাহারা উৎপর হইয়া 
নির্্ধ বা নাশপ্রান্ত হয়। তাহাদের যে উপশম অর্থাৎ উদয় ও নাশ হওয়ার বিরাম, তাহাই সুখ 
বা নির্ববাণ' | 

তিস্যেতি'। এই মতে সমস্ত চিতই একাগ্র হইবে, তাহাদের বিক্ষিপ্তচিত্তরূপ উক্তি 
নিরর্ঘক অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত চিশু বলিয়৷ কিছু থাকে না, কারণ ক্ষণব্যাপী প্রত্যেক চিত্তে একই 
বিষয় বর্তমান থাকে। “্যদীতি”। আপনি যদি বলেন যে নানা বিষয় হইতে চিত্তকে 
প্রত্যাহার করিয়া! একই অর্থে সমাধান করাই একাগ্রতা, তাহ! হইলে “চিত্ত প্রত্যর্থ-নিয়ত' (-চিস্ত 
গ্রতি অর্থে বা বিষয়ে উৎপন্ন ও সমাপ্ত ) আপনাদের এই উক্তি বাধিত হয়। “যোহপীতি”। উদীয়মান 
বিভিন্পপ্রত্যয় সকলের একাকারতাই একাগ্রয আপনাদের এরপ দৃষ্টিও স্যাষ্য নহে ( ইহাঁও পূর্ববৎ 
বাধিত হয় )। ভাষ্য সুগম। “তশ্মা্দিতি” । অতএব চিত্ত এক এবং তাহা অনেক বিষয়ে অবস্থিত অর্থাৎ 
অনেক বিষয় আলম্বন করিয়! একই চিত্তের নান! বৃত্তি উৎপন্ন হয় এই দর্শনই স্যায্য। “এক' শঙ্ষের 
অর্থ--প্রবাহরূপে সমস্ত প্রত্যয়ে অন্িত (বা গাঁথা) এক বস্ত, তাহা অনেকার্থ, প্রত্যর্থ নছে। 
“অবস্থিত” অর্থে অশ্নিতারূপ যে ধনী তদ্রপে অবস্থিত অর্থাৎ চিত্তের “আমি'-রূপ অংশ সমস্ত বৃত্তিতেই 
অনুস্যত। ক্ষণিকমতে স্থৃতি এবং ভোগেরও সমঞ্জস ব্যাখ্যান হয় না, তাই বলিতেছেন “বর্দীতি*। 
এক চিত্তের ভ্বার৷ অনন্বিত বাঁ অসংুক্ত এবং স্বভাবভিন্ন বা! পৃথক্ সত্াধুক প্রত্যয় সকল বদি উৎপন 



£$৬ ভান্বতী। [ ১/৩২ 

অসথগ্ধানাং পূর্ব পূব প্রত্যন্ান্ুতবানাং স্থৃতিঃ কথং সঙ্গচ্ছতে কর্মমফলতোগো বা কথমিতি। কথঞ্চিৎ 
সমাধীয়মানমপি এতদ্ গোময়পায়সীয়ন্তায়মপি আক্ষিপতি__গোমন্বং গব্যং পায়সমপি গব্যম্ অতো 
গোঁময়মের পার়সমিতি স্ঠায়াভাসমপি অতিক্রামতি । 

প্রতাতিজ্ঞাংসঙ্গত্যাপি ক্ষণিকমতম্ অনান্থে়মিত্যাহ কিঞ্ণেতি। প্রতিক্ষণিকন্ত চিত্তস্য ভি্নত্বে 
সতি স্বাত্মান্ুতধাপহ্ববঃ প্রা্রোতি_ন্বানুভবম্ অপঙ্ৃবীত ইত্যর্থঃ। অন্ৃভূ়তে সবৈঠঃ যৎ সর্বেধাং 
বিভিন্নানামপি প্ররত্যয়ানাং গ্রহীতা! অহমিতি এক: প্রত্যয় । যন্দিতি অব্যয়ং ব ইত্যর্থ। 
যোহহমন্্রাক্ষং সোহহং ম্পৃশামীত্যন্ুতবরূপমত্র প্রত্যক্ষং প্রমাণম্। অপি চ সোঁহহশ্প্রত্যয় 
্রত্যকিনি - চেতসি অভেদেন_-অবিভাজ্যৈকত্বেন পূর্বাহশ্রত্যপ়েন সহ অভিন্নৌহহম, 
ইত্যাত্মকত্ত্েন উপতিষ্ঠতে। 

একেতি। অয়ম, অভেদোত্মা--অভিন্নন্বরূপঃ 'অহমিতিপ্রত্যয়ঃ একপ্রত্যয়বিষয়ঃ--একচিত্তাবিষয় 
ইত্যনুভূয়তে । যদি বহুভিন্নচিত্তস্য স বিষয়স্তদা ন তপ্য সামান্সা একচিত্তস্যাশ্রয় সঙ্ঘটেত 
এবমমৃভবাপলাঁপঃ| ক্ষণিকবাদিনাং না্ত্যত্র কিঞ্চি প্রমাণম্ তে হি প্রদীপদৃষটাত্তবলেন ইদ্ং 
স্থাপরিতুম, ইচ্ছন্তি। ন হি উপমারূপে| দৃষ্টান্ত প্রম/ণং নাত্রাপি প্রদীপো। দৃষ্ান্তঃ। তন্মতে 
প্রতিক্ষণং হি প্রদীপশিখায়াং দহামানং তৈলং ভিন্নং তথাপি সা একেতি প্রতীয়তে ৷ তত্বদ্ 

হয়, তাহ! হইলে পরম্পর সম্বন্ধহীন যে পূর্ব পুর্ব প্রত্যয়ের অন্ুভবসকল তাহীর স্তৃতির কিরূপে 
সঙ্গতি হয, অর্থাৎ কোনওরূপ সঙ্স্বহীন বিভিন্ন পূর্ব পূর্ব প্রত্যয় সকলের স্থৃতি বর্তমান চিত্তে কিরূপে 
হইতে পারে? কর্মফল ভোগই বা কিরূপে হইবে? ( অর্থাৎ এক চিত্তের কর্মফল অন্ত চিত্তের দ্বারা 
ভোগ হইতে পারে না)। কোনরূপে ইহার সমাধান করিলেও ইহা! “গোময়-পায়সীয়' চ্ায়কেও 
অতিক্রম করে, যেমন গোময়ও গব্য বা গোজাত, পাঁ়সও ( গোছুদ্ধও ) গব্য বা গোজাত অতএব 
যাক ৫গাময় তাহাই পাঁয়স - এইরূপ স্তার-দোষকেও ( অধুক্ততায় ) অতিক্রম করে। 

, প্রত্যতিজ্ঞার ( পূর্বজ্ঞাত কোন বস্তুকে পুনশ্চ ইহা সেই বন্ত' বলিয়া জানার ) অসঙ্গতি হয় 
বলিয়াও ক্ষণিকমত আস্থেয় হয় না, তাই বলিতেছেন, “কিঞ্চেতি' | প্রতিক্ষণিক চিত্ত বিভিন্ন হইলে 
নিজের আত্মান্মুভবের অপহৃব বা অপলাঁপ হন্ন অর্ধাৎ বিভিন্ন বৃত্তির অনুভাবয়িতা “আমি' এক, এরূপ 
আত্মান্নুতবকে অপলাপিত করে । সকলের দ্বারাই অনুভূত হয় যে, সমস্ত বিভিন্ন প্রত্যয়ের গ্রহীতা 
“আমি” এই প্রত্যয় একই । ঘিং-ইহা। অবায় শব্ধ যৎ+ অর্থে যে'। যে “আমি' দেখিয়াছিলাম, 
সেই 'আমিই' স্পর্শ করিতেছি _এই অনুভব এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কিঞ্চ সেই অহং প্রত্যয় 
প্রত্যয়ীতে অর্থাৎ চিত্তে, অভেদ্দে বা অবিভাজ্য একরূপে অর্থাৎ পূর্বের আমিত্ব প্রত্যয়ের সহিত পরের 
“আমি অভিন্ব-_-এইরূপে বিজ্ঞাত হয়। 

“একেতি” ৷ এই অভেদাত্ব। অর্থাৎ অভিন্ন একম্বরূপ “আমি” এই প্রত্যয় বা জ্ঞান এক- 
প্রত্যয়ের বা একচিত্তেরই বিষয় এরূপ অনুভূত হ্য়। যদি তাহা বহু তিম্ন ভিন্ন চিত্তের বিধয় 
হইত তাহা হইলে তাহারু, অর্থাৎ আমিত্ব-প্রত্যয়বের ( বহু বিষ্জ্ঞানের মধ্যে) সামান্ত বা সাঁধারণ 
যে এক চিত্ত তাহার আলম্বনম্বরূপ হইতে পারিত না, ( প্রত্যেক চিত্ত বিভিন্ন হইলে তাহার, অন্তর্গত 
'আমিত্ব'ও বিভিন্ন হইত ) এইরূপে তন্মতে (প্রত্যক্ষ ) অনুতবের অপলাপ হয়। ক্ষপিকবাদীদের 
এ বিষয়ে কৌনও প্রমাণ নাই, তাহার! প্রদীপের দৃষ্টান্তের সাহায্যে ইহা স্থাপিত করিতে চেষ্টা 
করেন। কিন্তু উপমারপ দৃষ্টান্ত প্রমাণের মধ্যে গণ্য নহে, তহ্যতীত প্রদীপ এখানে টৃষ্টাস্তও নহে। 
তাহাদের মতে প্রতিক্ষণে প্রদীপ-শিথায় দহামান তৈল ভিন্ন হইলেও, সেই শিখা যেমন এক ধলিগাই 
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উৎপাদনিরোধ্ধর্মকাণাং চিত্তানাং প্রবাহ এক ইব প্রতীয়তে। নেদং ধুক্তম.। প্রদীপশিখায়াঃ 
পৃথগ, ভ্রান্ত দ্রষটান্তি অত্র কো নাম চিত্বৈকবস্য ভ্রান্তে। ত্রষ্টা। ন হি প্রদীপশিখ! প্রতিক্ষণং 
শূন্াদেবোৎপদ্যতে কিং তু দহমানাৎ তৈলাদেব বাস্তবাৎ কারণাৎ। তথা চিত্তরূপাৎ প্রত্যরিন এব 
প্রতারধর্মা উৎপদ্ধন্তে তে চ সর্বে একটিত্রান্বয়াঃ। একমহম. ইতি সাক্ষাদনুভূয়তে তচ্চ প্রত্যক্ষং 
প্রমাণম.। ন তদপলাপঃ শক্যঃ কর্তং দৃ্টান্তার্দিভিরিতি। উপসংহরতি তক্মাদিতি। 
৩৩ যস্যেতি। উক্তস্য চিতস্য যোগশীস্ত্রণ স্থিত্যর্থ, যদ ইদং পরিকর্ধ--পরিষ্কৃতিঃ 

নির্দিগ্ততে তত কথম.। অস্যোত্তরং মৈত্র্যাদীতি হুত্রম। মুখবিষয়া মৈত্রী, ছঃখবিষয়া 
করুণা, পুণ্যবিষয়৷ মুদিত], অপুণ্যবিষয়৷ উপেক্ষা । যেষাঁম. অমৈত্র্যাদয়ঃ চিত্তবিক্ষেপক৷ আসাং 
ভাবনয়৷ তেষাং চিত্তপ্রসাদঃ স্যাৎ ততঃ স্থিতিলাভঃ। স্থিত্যুপায় এবাত্র প্রস্তুত ইতি ভ্রষ্টব্যম.। 
তত্রেতি। ম্ুথসম্পন্নেষু সর্বপ্রাণিষু অপকারিঘপি মৈত্রীং তাবহেখ_ন্মিত্রস্য স্থথে জাতে যথ! সুখী 
ভবেন্তথ! ভাবয়েঃ, মাৎসধ্যে্যাদীনি চেদুপতিষ্েরন্ মৈত্রীভাবনয়৷ তছৎপাটয়েখ। সর্বেষু ছুঃখিতেষু 
অমিত্রমিত্রেষু করশাং ভাবয়েখ-তেষাং ছুঃখে উপজাতে তান্ প্রতি অগ্নুকম্পাং ভাবধেখ, ন চ 
পৈশু্যং নিব ণহ্যাদীন্ বাঁ। সমানতন্ত্রান অসমানতন্ত্রান বা পুণ্যরুতঃ প্রতি মুদিতাং ভাবয়েৎ। 
সর্বেষাং পরদ্রোহহীনং পুণ্যাচরণং দুষ্ট শ্রত্বা স্বত্বা ঝ| প্রমুদিতে! ভবেদ্ যথা স্ববর্গীয়াণাং । 
পারতাম, আচরণম, উপেক্ষেত ন বিদ্িষ্যাৎ নাম্মোদয়েদিতি ৷ এবমিতি। অস্য যোগিন এবং তাবয়তঃ 

মনে হয়, তদ্বৎ গ্রতিক্ষণে উৎপত্তি এবং লয়ধর্ম-শীল চিত্তের প্রবাহকে এক বলিয়াই মনে হয়। ইহা 
যুক্তিযুক্ত নহে। প্রদীপশিখার এক পৃথক্ ভ্রান্ত দ্রষ্টা আছে, কিন্তু এলে চিত্তের একত্র ত্্রাস্ত 
্রষ্টা কে? প্রদীপ-শিখ। প্রতিক্ষণে শূন্য হইতে উৎপন্ন হয় না কিন্ত দহমান তৈলরূপ বাস্তব কারণ 
হইতেই উৎপন্ন হয়, তং চিত্তরূপ প্রত্যয়ী ব৷ কারণ হইতেই প্রত্যয় বা বৃত্তিরূপ ধর্খ্সকল উৎপঙ্গ 
হয় এবং তাহারা সকলে এক চিত্তেই অন্বিত অর্থাৎ এক চিত্বেরই বিভিন্ন বিকার। আমিত্ব ধে 
এক, তাহা সাক্ষাৎ অনুভূত হয় এবং তাহা! প্রত্যক্ষ প্রমাণ, দৃষ্টান্তাদির দ্বারা তাহার অপলাপ করা 
সম্ভব নহে। “তম্মাৎ ইত্যাদির দ্বারা উপসংহার করিতেছেন। 

৩৩ । স্যেতি। উক্ত অর্থাৎ পূর্বে স্থাপিত, যোগশান্্রমতে চিত্তের যে পরিকর্ধ 
অর্থাৎ নির্মল করিবার প্রণালী, নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা কিরূপ? তাহার উত্তর “মৈত্রীকরুশা. 
এই সুত্র। স্ুথ-বিষয়ক অর্থাৎ স্ুখযুক্ত ব্যক্তি যে ভাবনার বিষয় ভাহা মৈত্রী, হুঃখ-বিষয়ক 
করুণা, পুণ্য-ব্ষয়ক মুদিতা এবং অপুণ্য-বিষয়ক উপেক্ষা । ধাহাদের চিত্তে অনৈত্াদি 
বিক্ষেপ সকল আছে, এই প্রকার মৈত্যার্দিভাবনার দ্বারা তাহাদের চিত্তের গ্রসন্নতা বা 
নির্খলতা হয়, ভাহা হইতে চিত্তের স্থিতিলাত হয়। চিত্তস্থিতির অর্থাৎ একা্রভূমিকা- 
লাভের উপায় বলাই এখানে প্রাসঙ্গিক, তাহা দ্রষ্টব্য । ত্রেতি'। মুখসম্পন্ন সর্বপ্রাণীর 
গতি, এমন কি তাঁহারা অপকারী হইলেও, মৈত্রী ভাবন! করিবে অর্থাৎ নিজ মিত্রের সুখ হইলে 
যেরূপ সুধী হও তন্্রপ ভাঁবন! করিবে। মাৎসর্ধ্য বা পরশ্রীকাতরত! এবং ঈর্ধাদি যদি উপস্থিত 
হয় তবে তাহা! মৈত্রীভাবনার ভ্বারা উৎপাঁটিত করিবে । সমস্ত ছুঃখী ব্যক্তিতে, শক্র-মিত্রনিধিশেষে, 

করুণা ভাবনা করিবে, তাহাদের ছুঃখ উপজাত হইলে তাহাদের প্রতি অনুকম্পা ভাবন! করিবে, 
স্ুরতা বা নিষ্ুর হয প্রকাশ করিবে না। সম অথবা! তিক্ন মতাঁবলম্বী পুণ্যাচরণশীলদের প্রতি মুদিতা 
তাঁকা করিবে। সকলের পরোঁপথাতহীন পুণ্যাচরণ দেখিয়া, শুনিয়া বা স্মরণ করিয়া গ্রমুদিত 
হইবে, যেমন স্বর্গীয় অর্থাৎ স্বশ্রেণীর লোকদের প্রতি করিয়া থাক, তন্দ্প। পাঁপকারীদের আচরণ 
উপেক্ষা করিবে, বিঘেষ কিন্বা অনুমোদন করিবে না। “এবমিতি'। এরপ ভাবনার ফলে ফোঁদীয 
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শুরে! ধর্ম্৮_অবিমিশ্রং পুণ্যং জায়তে বাহোঁপকরণসাধ্যেন ধর্খেখ ভূতোপঘাতাদিদোষাঃ 
সস্ভাব্যস্তে মেত্র্যাদিনা চ অবদাতং পুণ্যমেব। প্রক্কতমুপসংহ্রন্নাহ তত ইতি। আতির্ডাবনা- 
ভিশ্চিততপ্রসাদস্তত এঁকাগ্রযভূমিরূপা স্থিতিরিতি । 

৩৪। ন্থিতেরুপাঁয়াস্তরমাহ প্রচ্ছর্দনেতি। ব্যাচষ্টে কৌস্ট্ন্তেতি। কোষ্ঠগতস্য বায়োঃ 
্রযত্রবিশেষাৎ- প্রস্থাসপ্রযত্বেন সহ যথা চিত্তং ধাঁরণীয়ে দেশে তিষ্টেৎ তাদৃশপ্রবত্তাদ্ বমনং গ্রচ্ছর্দনং, 
ততঃ বিধারণং-_যথাঁশক্তি কিয়ংকালং যাবদ্ বায়োরগ্রহণং তৎপ্রধত্বেন সহ চিত্তস্যাপি ধারণীয়ে দেশে 
স্থাপনমন্তচিস্তাপরিহারশ্চ 1 ততঃ পুনঃ ধ্যেযগতচিত্তস্তিষ্ন্ বায়ুং লীলগ্ন। আচম্য পুনঃ প্রচ্ছর্দনমিত্যস্য 
নিরম্তরাভ্যাসেন চিত্তম্ একা গ্রভূমিকং কুরয্যাৎ। 

৩৫। স্থিতেরুপায়ান্তরং বিষয়ব্তীতি। প্রবৃত্তি; প্র্রকুষ্টা বৃত্তিঃ। নাসিকাগ্র ইতি। 
যোগিজনপ্রসিদ্ধেয়ং বিষয়বততী প্রবৃত্তিঃ। তাঃ প্রবৃত্তয়ো৷ নাসাগ্রাদৌ চিত্তধারণাৎ প্রাদুর্ভবস্তি। 
দিব্যসংবিৎ-__দিব্যবিষয়কঃ হুলাদযুক্তঃ অন্তর্বোধঃ। এত! ইতি। কেধাঞ্চিদধিকারিণাম্ এতাঃ 
প্রবৃত্ত উচ্৭পন্নাশ্চিতস্থিতিং নিষ্পাদয়েঘুঃ । হলাদকরে বিষয়ে দিধ্যাসায়াঃ স্বত এব প্রবর্তনাৎ। এতাঃ 
সংশয়ং বিধ্মস্তি-নিদহস্তি ছিন্নস্তীত্যর্থঃ সমাধিপ্রজ্ঞায়াশ্চ তাঃ পূর্বাভাসাঃ। এতেনেতি। 
চন্্রাদিঘপি বিষয়বতী প্ররবৃত্তিরুৎপঞ্ঠতে তত্র তত্র চিত্রধারণাৎ। যগ্ঘপীতি। যাবৎ কশ্চিদ্ এক- 
দেশে! যোগস্য ন স্বকরণবেগ্ঠঃ__সাক্ষাতকুতো৷ ভবতি তাবৎ সর্বং পরোক্ষমিব ভবতি। ত্মা্দিতি। 

শুরু ধর্ম অর্থাৎ অবিমিশ্র বিশুদ্ধ পুণ্য সঞ্জাত হর। বাহ উপকরণের দার! নিষ্পাদনীয় ধন্মীচরণের 
ফলে প্রাণিপীড়নাদি দোষ ঘটিবার সম্ভাবন। থাকে কিন্তু মৈত্র্যাদির দ্বার অবদাত বা নির্মল পুণ্য হয় 
অর্থাৎ বাহ্সাধননিরপেক্ষ বলিয়া! তন্বার| কেবল বিশুদ্ধ পুণ্যই আচরিত ়। প্রকৃত বা প্রাসঙ্গিক 
যে চিত্তের স্থিতিসাধন-বিষয় তাহার উপসংহার করিয়া বলিতেছেন, “ততঃ.” ইত্যাদি। এই 
ভাবনা সকলের দ্বারা চিত্তের প্রসন্নতা৷ হয় এবং তাহ! হইতে একাগ্রভূমিরূপ স্থিতি হয়। 

৩৪। স্থিতির অন্য উপাঁয় বলিতেছেন। প্প্রচ্ছদ্দনেতি । “কৌষ্ঠ্যস্যেতি বলিয়া ব্যাখ্যা 
করিতেছেন। কোষ্ঠগত (অভ্যন্তরস্থ) বায়ুর প্রযত্ববিশেষপূর্ববক অর্থাৎ প্রশ্বাসের প্রযত্ব- 
বিশেষসহ যাহাতে চিত্ত ধারণীয় দেশরূপ আলম্বনে স্থিত থাকে তাদৃশ প্রযত্বপূর্বক, যে 
বাযুকে ত্যাগ করা, তাহা প্রচ্ছদ্দন। তাহার পর বিধারণ অর্থাৎ যথাশক্তি কিয়ৎকালযাবৎ 
বাযুকে গ্রহণ না কর! এবং সেই প্রযত্বের সঙ্গে সঙ্গে চিত্বকে ধারণীয় দেশে সংলগ্ন করিয়া 
রাখা এবং অন্ঠ চিন্তা পরিত্যাগ করা। তাহার পর পুনরার চিত্তকে ধ্যেয়-বিষয়গত করিয়া 
অবস্থীনপূর্ববক বাঁয়ুকে ইচ্ছামত আচমন বা! পুরণ করিয়৷ পুনরায় প্রচ্ছ্দন বা! প্রশ্থীস ত্যাগ__ 
এইরূপ নিরন্তর অভ্যাসের ছার! চিন্তকে একাগ্রভূমিক করিবে। 

৩৫। চিত্তের স্থিতির অন্য উপায় -“বিষয়বতী” ইত্যাদি। প্রবৃত্তি অর্থে প্রকষ্টা বৃত্তি। 
নাসিকাগ্র ইতি'। যোগীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ এই সাধনের নাম বিষয়বতী প্রবৃত্তি। সেই 
প্রবৃত্তি সকল নাসাগ্রাদিতে চিত্তধারণ হুইতে প্রাদুরভূতি হয়। দিব্যসংবিৎ অর্থে দিব্যবিষয়ক 
হলাদযুক্ত ব৷ আনন্দঘুক্ত অন্তর্বোধ| “এতা ইতি” । কোন কোন অধিকারীদের এ প্রবৃত্তি 
সকল উৎপন্ন হইয়া “চিত্তের খ্বিতি সম্পাদন করে, কারণ হুলাদকর বিষয়ে ধ্যানেচ্ছা দ্বতঃই 
প্রবন্তিত হয়। এ প্রবৃত্তিসকল সংশয়কে বিধমন বা দহন অর্থাৎ ছিন্ন করে। সমাধিপ্রজ্ঞার 
তাহারা পূর্বাভাস স্বরূপ। “এতেনেতি” ৷ চন্ত্রাদিতেও বিষস্ববতী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়_সেই 
সেই বিষয়ে চিত্তধারণা হইতে । যছ্ছপীতি”। যতদিন! যোগের কোনও এক অংশ 
স্বকরণবেন্ত ব৷ সাক্ষাৎকৃত হয় ভাবৎ সমন্তই (শাস্ত্রোক্ত সুগম বিষয়' সকল) পরোক্ষবৎ 



১৩৬ ] যৌগভীষ্য-টীক|। ৫৯৯ 

উপোঘ্লনং-দৃটীকরণম্। অনিয়তান্থ ইতি। অনিয়তাহ্--অব্যবস্থিতান্থ বৃত্তিষু সতীষু বদ 
দিব্যগন্ধাদিপ্রবৃত্তয় উত্পন্নাস্তদ| তাঁসাম্ উৎপতৌ তথা চ তথ্িষয়ায়াং বণীকারসংজ্ঞায়াং ভাতায়াং _- 
গম্ধািবিষয়েু বশীকারবৈরাগ্যে জাতে চিত্ত সমর্থ, স্যাৎ তস্য ভস্যার্থন্য- পন্ধাদিবিষয়স্য 
প্রত্যক্ষীকরণায়-_সম্প্রজ্ঞানায় ইতি, তথা চসতি অন্য যোগিনঃ কৈবল্যাভিসুখাঃ শ্রন্ধাবীরধ্যস্থৃতি- 
সমাধয়ঃ অপ্রতিবন্ধেন_-অপ্রত্যুহা! ইত্যর্থ, ভবিষ্যস্তীতি। অত্রেদং শাস্ত্রমূ “জ্যোতিন্মতী স্পর্শবতী 
তথা রসবতী পুরা । গন্ধবত্যপরা প্রোকাশ্চতত্রস্ত প্রবৃত্ত; ॥ আদাং যৌগপ্রবৃত্তীনাং যগ্ভেকাপি 
প্রবর্ততে। প্রবৃত্তযোগং তং প্রান ধোগিনো৷ যোগচিস্তকাঃ॥৮ ইতি। 

৩৬। বিশোকেতি। বিশোকা- ব্রহ্ধানন্দোদ্রেকাৎ শোকছ্ঃখহীনা, জ্যোতিগ্তী-_ 
জ্যোতি্য়বোধপ্রচুর!। হৃদয়েতি। হদয়পুণ্তরীকে-_হতপ্রদেশস্থে ধ্যানগম্যে বৌধস্থানে ন তু 
মাংসাদিময়ে, ধাঁরয়তো যোগিনে। বুদ্ধিসংবিৎ-_ব্যবপায়মাত্রপ্রধানঃ ন্তর্বোধে জ্ঞানব্যাপারস্য স্থতিরূপে। 
জায়তে, তৎম্বরূপং ভাম্বরং--প্রকাশশীলং, আকাশকল্পম--আকাশবদ নিরাবরণমবাধম ইতি 
যাবং। তত্র স্থিতিবৈশারগ্ঠাৎ্_স্বচ্ছস্থিতিপ্রবাহাৎ ন তু তছপলব্ষিমাত্রাৎ, প্রকষ্টা বৃত্তি ভায়তে, স| চ 
প্রবৃত্তিঃ প্রথমং তাবৎ হুর্যেন্দুগ্রহমণি প্রভারূপাঁকারেণ বিকল্পতে | দিগবয়বহীনং গ্রহণরূপং বুদ্ধিস্বং, 
ন চ ুক্সত্বাৎ তত তানুশম্বরূপেণ প্রথমমুপলভ্যতে | তদ্ধানেন সহ চ জ্যোতিব্যাপ্তিধারণাপি 
সম্প্রযুক্তা বর্ততে। তম্মাৎ হুরধ্যাদেঃ গ্রতা তস্য বৈকল্পিকং রূপং-_কাল্পনিকং নানাত্বং, ন ন্বরূপং | 

অর্থাৎ কাল্পনিকের মত মনে হয়। তন্মারদিতি”। উপো্বলন অর্থাৎ দৃীকরণ বা বদ্ধমূল 
করা। “অনিরতাস্ু ইতি”। অনিরত অর্থে অব্যবস্থিত, বৃত্তি সকল যখন অব্যবস্থিত থাকে 
তখন যদি দিব্য গন্ধাদি প্রবৃত্তি সকল উৎপন্ন হয় তাহা হইলে সেই উৎপত্তির ফলে এবং 
তথ্বিয়ে যদি বশীকার উৎপন্ন হয় অর্থাৎ গন্ধাঁদি-বিষয়ে বশীকারসংজ্ঞ বৈরাগ্য উৎপন্ন 
হইলে, চিন্ত সেই সেই গম্ধা্দি-ব্ষয়ের প্রত্যক্ষগীকরণে অর্থাৎ তত্তদ্ বিষয়ে সম্প্রজ্ঞান লাভে, 
সমর্থ হয়। তাহা হইলে পর সেই যোগীর কৈবল্যাভিমুখ শ্রদ্ধাবীধ্যন্বতিসমাধি প্রভৃতি অপ্রাতি- 
বন্ধরূপে অর্থাৎ বাঁধাবজিত হইয়া! উৎপন্ন হইবে । এবিষয়ে শীল যথা--“জ্যোতিত্বতী, স্পর্শ 
বতী, রসবতী এবং গন্ধবতী এই চারিপ্রকার প্রবৃণ্ডি। এই কয়টি যোগ-প্রবৃত্তির যদি কোনও একটি 
উৎপন্ন হয় তবে তাহাকে যৌগবিৎ যোগীর! প্রবৃত্ত-যোগ বলিয়! থাকেন" । 

৩৬। “বিশোকেতি । বিশোকা অথে' ব্রহ্মানন্দের উদ্রেকজাত শোকছুঃখহীন! অবস্থা । 
জ্যোতিক্সতী অর্থে জ্যোতির্ময় বোধের আধিক্যযুক্ত। “হৃদয়েতি। হ্াদয়পুগডরীক অর্থাৎ 
হৃদয়-প্রদেশগ্ক, ধ্যানের ছারা উপলব্ধি করার যোগ্য যে বৌধস্থান, মাংসাদিময় শরীরাংশ নহে, 
তথায় ধারণাঁপরায়ণ যোগীর বুদ্ধিসংবিৎ হয় অর্থাৎ জানন-মাত্রের প্রাধান্তযুক্ত (যাহাতে জ্রেয় 
বিষয়ের অগ্রাধান্ত ) জাননরূপ ক্রিয়ার স্্বতিরপ অন্তবোঁধ উৎপন্ন হয়। তাহার স্বরূপ 
ভান্বর অর্থাৎ প্রকাশশীল, আকাশকল্প অর্থাৎ মাকাশবৎ নিরাবরণ বা অবাধ। তাহাতে 
স্থিতির বৈশারগ্ভ হইতে অর্থাৎ স্বচ্ছ বা রজস্তমর দ্বারা অনাবিল স্থিতির অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ 
হইতে, কেবল তাহার (সাময়িক ) উপলবিমাত্র হইতে নহে, প্্রকষ্টা বা উতকষ্টা বৃত্তি 
উৎপন্ন হয়। সেই প্রবৃত্তি প্রথমে হুরধ্য, চন্দ্র, গ্রহ ঝ| মণির প্রভারূপ আকারে বিকল্লিত 
কর! হয় (অর্থাৎ এরূপ কোনও এক জ্যোতিকে অবলম্বন করিয়া! সাধিত হয় )। বুদ্ধিসত্ 
দৈশিক অবক্নবহীন (বিস্তারহীন ) গ্রহণ বা জানামাত্র ম্বরূপ। নুক্্ত্বহেতে তাহা প্রথমেই 
তাদুশ.( দেশব্যাপ্তিহীন) রূপে উপলব্ধ হয় না। জ্যোতি, ব্যাপ্তি আদি ধারণ (প্রথমাবস্থায 
অপ্রধানরূপে ) সেই ধ্যানের সহিত সম্পরযুক্ত হইয়াই হয়। তজ্জন্য হ্ধ্যাদির প্রভা তাঁহার 
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তথা--ততঃ পরমিত্যর্থ:, অন্মিতায়াং--অন্মিতামাতে সমাপনং চিত্তং নিস্তরঙ্গমহোদধিকল্পং- 
বিতর্কতরঙ্গরহিতত্বাদ্ অসন্ধুচিতবৃত্তিমত্বাৎ, অতঃ শ্ান্তম, অনস্তম-_অবাধং সীমাজ্ঞানহীনং ন তু 
বৃহন্দেশব্যাপ্ডম, অশ্মিতামাত্রং - হুধ্যপ্রভার্দি-বৈকল্পিক-ভাবহীনমহম্বোধরূপম্ ভবতি। এষা ম্বরূপা- 
স্মিতায়৷ উপলব্ধি: । পক্কশিখাচাধ্যস্য ত্রেণ এত স্বচ্ছীকরোতি তমিতি। তম্ অগুমাত্রম--অগুবদ্ 
ব্যাণ্ডিহীনমভেগ্ঘম্ আত্মানং--মহ্দাত্মানং | অহঞ্বোধস্য তত্র অহংক্কতিরপায়াঃ সন্কুচিতবৃত্তেরভাবাৎ ত্য 
মহিতিসংজ্ঞ! ন তু বৃহত্বাৎ। অন্ুবিগ্ঠ -নানাহংকলতিহীনেন রূপার্দিবিষয়হীনেন চ অন্তরতমেন 
বেদনেনোপলভ্য, অন্মীতি এবম্__অন্মীতিমাত্রম্ অন্বিকারহীনং তাবৎ সম্প্রজানীত ইতি। এতচ্চ 
সান্মিতসম্প্রজ্ঞানস্য লক্ষণম্ । 

এষেতি। অত এষ! বিশোক! দ্বরী এক! বিষয়ব্তী - ্ভাদিভিধিকলিতান্মিতারপ! অন্ঠ। চ 
অন্মিতামা্র।-_ব্যাপ্রি-প্রভাদি-গ্রাহৃভাবহীন! অগুবৎ সুক্ষ! অভেগ্ঘ। গ্রহণমাত্ররূপা যাঁশ্মিত৷ তদ্ধিষয়! 
ইত্যথঃ। তে উভে জ্য্যোভিম্নতী ইত্যুচ্যেতে যোগিভিঃ সাত্বিকপ্রকাশপ্রাচুধ্যাৎ। তয়া চ জ্যোতিম্নত্য। 
প্রবৃত্যা কেযা্চিদ্ অধিকারিণাং চিত্স্থিতির্বতীতি | 

৩৭। বীতরাগেতি। রাগহীনং চিত্তমবধাধ্য তদালম্বনোপরক্তং যোগিনশ্চিত্তম্ একাগ্রতূমিকং 
তবতি। 

৩৮। স্বপ্রেতি। স্বপ্নজ্ঞানালঘ্নং--অন্তঃপ্রজ্ঞং বহীরুদ্বং স্বপ্নে জ্ঞানং ভবতি ভাঁবিতন্র্তব্য 

বৈকল্পিক রূপ বা কাল্সনিক বিভিন্ন আকার, উহা! তাহার যথাথ স্বরূপ নহে। 

তথা অথাৎ তাহার পর, অস্মিতাতে ব| অশ্মিতা-মাত্রে সমাপন্ন চিত্ত নিন্তরঙ্গ মহ! সমুদ্রের স্ঠায় 
হয় কারণ তখন বিতর্ক ব| চিন্তাজালরূপ তরঙ্গ হীন হওয়াতে চিন্ত অসঙ্কুচিত ব| অসঙ্ীর্ণ বৃত্তিবিশিষ্ট 
হয়, ( আমি শরীরী, ছঃঘী, সখী, ইত্যাদি বোধই আমিত্বমাত্রের সঙন্কীর্ণতা )। তজ্জন্ত অন্মিতাতে 
সমাপন্ন চিত্ত শান্ত বা নিশ্চলবৎ এবং অনন্ত ঝা অবাধ অথাৎ সীমার জ্ঞান হীন বৃহৎ দেশ- 
ব্যাপ্ত নহে, এবং নুধ্যের প্রভা আদি বৈকল্পিক রূপহীন “আমি-মাক্র বোধরূপ হয়, অর্থাৎ 
বৈকল্পিক রূপবঞ্জিত হইয়৷ অন্মিতার শ্ব-স্বরূপে স্থিতি হয়। ইহাই স্বরূপাশ্মিতার উপলব্ধি। 
পঞ্চশিখাঁচাধ্যের সুত্রের দ্বারা ইহ! স্পষ্ট করিতেছেন। “তমিতি'। দেই অথুমাত্র বা অথুবৎ 
ব্যাপ্তিহীন, অবিভাজ্য আত্মাকে বা মহদাত্মাকে। “আমি মাত্র বোধকে যাহা সন্কুচিত ব| 
সীমাবদ্ধ করে সেই অহঙ্কারের তখন অভাব হয় বলিয়া, সেই অন্মিতাকে মহৎ বলা হয়, 
তাহার ( দৈশিক ) বৃহত্বহেতু নহে। তাহাকে অন্বেদনপূর্ববক অথাৎ নান! প্রকার অহঙ্কারহীন 
( “আমি এরূপ, ওরূপ” ইত্যার্দি বোঁধহীন ) এবং রূপাঁদি আলম্বনহীন অন্তরতম অনুভবের দ্বার 
উপলব্ধি করিয়া কেবল অন্ধীতি বা অন্্ীতিমাত্র অথাৎ অন্য বাহা-বিকারহীন অশ্মি বা “আমি--এরূপ 
সম্প্রজ্ঞান হয়! ইহা সাম্মিত সম্প্রজ্ঞাতের লক্ষণ । 

গএষেতি' | অতএব এই বিশোক। ছুইপ্রকার এক বিষয়বতী-যাহ! প্রভা জ্যোতি: আদির 
দ্বার! বিকল্পিত অন্মিতারূপ, আর অন্য--অস্মিতামাত্র অর্থাৎ ব্যান্তি প্রভা আদি গ্রাহভাবহীন অনুবৎ 
সুক্ষ ব| অবিভাজ্য গ্রহণ-মাত্র ব| জানা-মাত্র রূপ যে অন্মিতা, তদ্বিষয়।। তাহারা উভয়ই জ্যোতিত্বতী 
ইহা! যোগীরা বলিয়৷ থাডকন, কারণ উভরেতেই সাত্বিক প্রকাশের বা বোধের প্রাধান্ আছে। সেই 
জ্যোতিগ্তী প্রবৃত্তির ছারা কোন কোন অধিকারীর চিত্তের স্থিতি হয় অথাৎ একাগ্র ভূষিক! সিদ্ধ হয়। 

৩৭। “বীতরাগেতি”। রাগহীন চিত্ত কিরূপ তাহার অবধারণ করিরা অর্থাৎ নিজে অগ্তব 
করিয়।, সেই আলম্বন-মাত্রে উপরক্ত যোগীর চিত্তও একা গ্রতূমিক হয়। 

৩৮। স্বগ্েতি'। স্বপজ্ঞানালম্বন অথাৎ স্বপ্নে যেমন অন্তগ্রন্ঞ বা ভিতরে ভিতরে বোধধুক্ত 
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বিষয়কম্। তাদৃশকল্লিতবিষয়ালন্বনং চিত্তং কুধ্যাৎ্, তদভ্যাসাচ্চ কেবাঞ্চিৎ স্থিতি ভরবতি। তথা 
নিদ্রাঙ্ঞানালগ্বনেংপি। নিদ্রা-_সুষুণ্তি স্বপ্নহীনা | নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং তত্র অক্ফুটং জ্ঞানম্। 
তদবলম্বনচিত্তাভ্যাসাদপি কেবাঞ্চিৎ স্থিতিঃ | 

৩৯। বদ্দিতি। ইঈশ্বরাদীনি যানি আলম্বনানি উক্তানি ততোহন্ঘদ্ ঘৎ কম্তচিদভিমতং 
যোগমুদ্দিন্ত তন্তাপি ধ্যানাৎ স্থিতিঃ। এবং ছিতিং লব্ধ পশ্চাদ্ অন্টত্র তত্ববিষয় ইতার্থঃ 
স্থিতিং লভতে। তত্রেঘু স্থিতিরেব সম্পরন্ভীতো যোগঃ নান্ত্র ইতি বিবেচ্যম্। সম্পরজ্ঞাতসিদ্ধো 
এব অসম্প্রজ্ঞাতঃ নান্থা ৷ 

৪০। স্থিতেশ্চরমৌতৎকর্ষমাহ । অন্ত স্থিতিপ্রাপ্তম্ত চিত্তস্য পরমাথস্তঃ পরগমহত্রীস্তশ্চ যদ 
অব্যাহতপ্রচারন্তদ্বা বণীকাঁরঃ___সম্যগবীনহাদ 'অভ্যাসসমাপ্তিরিত্ার্থ ইতি সুত্রার্থঃ। সুষ্মা ইতি। 
পরমাধস্তং পরমাণু তন্মাত্রং যন্তাবঘ্ধবঃ অভেগ্ভান্ডংপধ্যন্তং, স্থুলে-সসুক্সপ্রতিপক্ষে মহত্বে ন তৃ 
স্থৌল্যযুক্তে দ্রব্যে । পরমমহত্বম্ অনন্তান্মিতাবপমান্তরং ত্রন্ধা গাদিরূপং বাহ্মূ। উভধ়ীং কোটিং__ 
উভয় প্রান্তন। অপ্রতিঘাতঃ-_-অব্যাহতপ্রসা্ঃ। তর্দিতি। সবীজাত্যাসম্ত অত্র পরিসমান্তিঃ 

কিন্তু বাহাবোধহীন ভাবিতন্মর্তব্য বা কল্লিত-বিমবক জ্ঞান হয় অর্থাৎ স্বপ্রাবস্থার কল্পিত বিষয়েরই 
যেরপ প্রত্যক্ষবৎ জ্ঞান হয, এই ধ্যানে চিত্তকে তাদুশ কল্পিতবিষযালম্বনধুক্ত করিবে। প্ররূপ অভ্যাস 
হইতেও কাহারও চিত্রের স্থিতি হ্য। নিদ্রাঙ্জানালম্বনেও তাহা হয়, নিদ্রা অর্থে সুষু্ডি, তাহ! 
্বপ্রহীন। তখন ভিতরেও স্ফুটজ্ঞান থাকে ন| বাহেরও প্রন্ষুট জ্ঞান থাকে না» কেবল অস্ফুট 
বৌধমাত্র থাকে, তদ্ধপ আলম্বনবুক্ত চিত্তের অভ্যাসে ফলে কাহারও, অর্থাৎ যে অধিকারীর পক্ষে 
তাহ। অনুকূল তাহার, চিন্তে স্থিতি হইতে পারে। (স্বপ্পে ও নিয় জড়তা প্রযুক্ত বাহ্ বিষয়জ্ঞান 
অস্ফুট হয় কিন্তু সমাধিতে স্ববশভাবে স্বেচ্ছায বাহজ্ঞানকে অস্ফুট করিয়া আস্তর ধ্যেয় তাবকে 
প্রন্ুট কর! হয়)। 

৩৯। “্যদিতি'। ঈশ্বরাঁদি যে সকল আঁলম্বন উক্ত হইয়াছে তাহা! হইতে পৃথক অক্স 
কোনও ধ্যেয় বিষয় দি কাহারও অভিমত ব| অনুকুল হয়, তবে চিত্তকে যোগযুক্ত করিবার 
উদ্দেশ্টে সেই আলম্বনে ধ্যান করিলেও চিত্তস্থিতি হইতে পারে। এ্ররূপে যথাভিরুচি বিষয়ে প্রথমে 
স্থিতিলাভ করিয়। পরে অন্যত্র অর্থাৎ তত্রবিষষে চিত্ত স্থিতি লাভ করে। কোনও তত্ববিষয়ে স্থিতিই 

সম্প্রজ্ঞাত যোগ-_অন্য কোনও অতাত্তিক আলম্বনে নহে, ইহা বিবেচ্য। সম্প্রজ্ঞাত সিদ্ধ হইলে 

তবেই অসম্প্রস্তাত সমাধি হইতে পারে, অন্ত কোনও উপায়ে নহে।  * 
৪০। স্থিতির চরম উৎকর্ষ বলিতেছেন। ইহার অর্থাৎ স্থিতিপ্রা্ত চিত্তের, যখন পরমাণু 

হুইতে পরমমহত্ব পধ্যন্ত সমস্ত বিষয়ে আলম্বনযোগ্যতা অব্যাহত ঝ| বাধাহীন ভাবে অনায়াসে হস্ব 

তখন তাহার বশীকার হয় অর্থাৎ চিত্ত তখন সম্পূর্ণ বশীভূত হয় বলিয়া অভ্যাসের সমাণ্তি হয়, ইহাই 

সত্রের অর্থ। “হুচ্্ম ইতি' | পরমীণু-অন্ত-_পরমাঁণু বা তন্মাত্র, অর্থাৎ যাহার অবন্ধব বিবেনতন্য 

নহে, সেই পর্যন্ত। স্থলে, অর্থাৎ সুক্ষের বিপরীত মহত্ে, স্থুলতাযুক্ত ক্ষুদ্র দ্রব্যে নহে। পরমমবন 

অর্থে অনন্ত অন্মিতারপ আস্তর এবং ত্রহ্গাগাদিরূপ বাহ্ পদার্থ *। বিষগ্লের এই উতন় কোর্টি 

অর্থাৎ ক্ষপ্র ও বৃহত্রূপ ছুই সীমা। অপ্রতিঘাত অর্থে যাহার প্রসার অব্যাহত অর্থাৎ সবই বাহার 

আলঘবনীভূত হইবার যোগ্য । “তদদিতি'। সবীজ অভ্যাসের এন্থলে পরিসমাপ্তি হয়, কারণ তাহার 
১ 

* এম্থলে পরমমহত্ব অর্থে নুবৃহৎ, উহার মধ্যে স্কুল ভূত অন্তর্গত করিলে স্থল তুত্েরই বৃহ 

সমটি বুঝাবে, তাহার ক্ষুদ্র অংশ নছে। 
ণঙ 
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পরিষ্কারকার্ধান্তাভাবাৎ। কক্ষামাণায়াঃ সমাপত্তেবিষয় এব গ্রন্ীতৃগ্রহণগ্রাহ্াণাং মহান্ ভাবঃ অপুঃ 
ভাবশ্চেতি, সমাপত্তিস্বরূপমাহ । 

৪১। অথেতি। অথ লবস্থিতিকন্ত--একাগ্রভূমিকস্ত চেতসঃ কিং স্বরূপা-্কিং 
প্রক্কৃতিকা কিং বিষয় বা সমাপত্তিরিতি তহ্চ্যতে ৷ ক্ষীণবৃত্তেঃ-- একাগ্রভূমিকম্ত চিত্তস্ত । অভি- 
জাতস্য- ন্বচ্ছস্য মণেরিব। গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহাণি সমাপত্তেধিষয়াঃ । তংস্থৃতদঞ্জনত। তস্যাঃ 
সামান্তং স্বরূপম্। গ্রাহাদিবিবয়েষু সদৈব ঘা স্থিততা৷ তদ্ধিষৈশ্চ | উপরক্তত যথা স্বচ্ছদ্য মণেঃ 
রঞ্জকেন উপরাগঃ সা! এব সমাপততিঃ সম্প্রজ্ঞাতস্য যোগস্যাপরপধ্যায় ইতি সুত্রার্থ;। 

ক্ীণেতি। পরকাগ্র্যসংস্কার-প্রচয়াৎ প্রত্যন্তমিত-প্রত্যয়দ্য ধ্যয়াদন্যপ্রত্যরৈহীনদ্য । তথেতি। 
গ্রাহ্থালম্বনং দ্বিধা, ভূতনুক্ষ্ং-_তন্মাত্রাণি তথ। স্থুলং--পঞ্চমহাভূতানি ৷ গ্লতত্রান্তর্গতে! বিশ্বভেদো 
ঘটপটাদি-তৌতিকবস্ত,নীত্যর্থট। গ্রহণালঙ্বনং-_গ্রহণং করণং তদালম্বনম। ন তু ইন্জিত্মাণাং 
গোঁলকা গ্রহণবিষয়! স্তে হি স্থুলভূতান্ত্গতা এব । ইন্দ্রিয়শক্তয় এব গ্রহণম্। তচ্চ রূপার্দিবিষয়াণাং 
গ্রহণব্যাপার ইন্্রিয়াধিক্ানেষু চিত্তধারণাদুপলন্বব্য নূ। . গ্রহীতা পুরুষাকার৷ বুদ্ধিঃ মহান আত্মা বা। 
ম চ অস্ীতিমাত্রবোধে। জ্ঞাতৃত্ব-কর্তৃত্ব ধর্তৃত্ব-বুন্ধেরাশ্রয়ো মূলং সর্ববচিত্তব্যাপারস্য । দ্র পুরুষসারপ্যাৎ 

পর চিত্বকে নির্খ্ব্ল করার আর আবশ্তকতা থাকে না। (এই পরিকন্্ম সবীজ সম্বদ্ধেই বলা হইয়াছে, 
কিন্ত ইহাতেও নিরবাজরূপ পরিকর্ম্ের অপেক্ষা আছে বুঝিতে হইবে )। গ্রহীতৃ-গ্রহণ-গ্রাহা বিষের 
মহান্ হইতে অণুভাব পধ্যন্ত (বৃহৎ ও ক্ষুদ্র) সমন্তই বক্ষ্যমাণ সমাপত্তির বিষ (তাহা সিদ্ধ 
হইলেই চিত্তের বশীকার হয়) তজ্জন্ত অতঃপর সমাপত্তির স্বরূপ বলিতেছেন। 

৪১। “অথেতি'। অনন্তর লক্বস্থিতিক বা একাগ্রভূমিক চিত্তের স্বরূপ কি মর্থাৎ সেই চিত্তের 
কি প্রকৃতির এবং কোন্ বিষয়ক সমাপত্তি হয় তাহা! বলিতেছেন। ক্ষীণবৃত্তির অর্থাং একাগ্রতৃমিক 
চিত্তের। অভিজাত মণির স্তায় অর্থাং স্বচ্ছ মণির চ্টায়। গ্রহীতা, গ্রহণ এবং গ্রাহ ইহারা সমা- 
পির আলম্বনের বিষয়। তৎস্থতদঞ্জনত। অর্থাৎ আলম্বনীভূত বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে চিত্তের স্থিতি 
এবং তন্থার! চিন্ত উপরঞ্জিত হওয়া! ইহা সব সমাপত্ভিরই সাধারণ লক্ষণ। গ্রাহাদি বিষয়ে যে সদ! 
চিত্তের স্থিতি এবং সেই সেই বিষয়ের দ্বার! বে চিত্তের উপরক্ততা, যেমন রঞ্জক দ্রব্যের দ্বার! 
স্বচ্ছ মণির উপরাগপ্রাপ্তি, তাহাই চিত্তের সমাপত্তি। ইহ! সম্প্রজ্ঞাত যোগেরই অপর পধ্যায় বা 
নাম-_ ইহাই হুত্রের অথ | 

ক্ষীণেতি” | গ্রকাগ্রচসংস্কারের প্রচয়হেতু প্রত্যন্তমিত-প্রত্যয়ের অর্থাৎ ধ্যেম় বিষয় হইতে 
পৃথক্ অন্ত গ্রত্যয়হীন সুতরাং একাগ্রচিত্তের। “তথেতি”। গ্রাহরূপ আলম্বন দুই প্রকার যথা, 
সুক্ক্ভূত ব। তন্মাত্র এবং স্কুল পঞ্চ মহাভূত | স্থূল তত্র অন্তর্গত বিশ্বতেদ বা অসংখ্য প্রকার 
বিভিন্নত আছে যথা, ঘট পট আর্দি ভৌতিক বস্ত। ( সমাপত্তি মুখ্যত তত্ব-বিষয়ক হইলেও 
প্রথমে ঘটপটাদি ভৌতিককে আলম্বন করিয়! পরে তাহার রূপ-মাত্র, শব্ধ-মাত্র ইত্যাদি তত্বে 
অবহিত হইতে হয় )। গ্রহণালম্বন__ এলে গ্রহণ অর্থে করণশক্তি, তদালম্বনযুক্ত চিত্ত। ইঞ্জিয়ের 
গোলক বা পাঞ্চভৌতিকু , দৈহিক সংস্থানবিশেষ, গ্রহণের অন্তর্গত নহে, কারণ তাহারা স্থুল ভূতের 
দ্বারা নিশ্মিত বলিয়৷ তযস্তর্গত। অস্তঃকরণস্থ দর্শন শক্তি, শ্রবণ শক্তি আদি ইন্দ্রিয় শক্তিরাই গ্রহণ 
( তাহার বাহ্ অধিষ্ঠান স্থূল ইন্দ্রিয় সকল)। গ্রহণ অর্থে রূপাদি বিষয়ের গ্রহণরূপ ব্যাপার 
এবং তাহা ইন্জিয়শক্তির বাহ্ অধিষ্ঠানে চিত্রধারণ! হইতে উপলন্ধ হয়। গ্রহীতা অর্থে পুরুষাকারা 
বুদ্ধি বা মহান্ আত্মা। তাহা অস্মীতিমাত্র বোধন্বরূপ এবং তাহা! জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব এবং (সংস্কার 
রূপ) ধর্তৃত্বরূপ বুদ্ধির আশ্রয় অর্থাৎ মহান্কে আশ্রয় করিয়াই এ বৃত্তি সকল উদ্ভূত হয় এবং 
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স গ্রহীতৃপুরুষ ইত্যুচ্যতে। 
৪২। সমাপত্েঃ সামান্যলক্ষণমুক্তা! তদ্দিশেষমাহ। বিষয়প্রকৃতিতেদাৎ সমাপত্তয়শ্চতুধিধাঃ 

তগ্যথা সব্তির্কা নিধিতর্কা সবিচারা নিরধিচারা চেতি। সবিতর্কায্া লক্ষণমাহ তত্রেতি। 
স্থলবিষয়েতি অধ্যাহাধ্যম্ সবিচারনিধিচারযোঃ সুশ্মবিষয়ত্বাৎ। ব্যাচিষ্টে তগ্ভথেতি। গৌরিতি- 
শবঃ কর্ণগ্রাহাঃ বাগিক্জিয়স্থিতঃ, গৌরিতি অর্থ; সববেত্রিয়গ্রাহঃ গোষ্টাদৌ স্থিতঃ, গৌরিতিজ্ঞানং 
চেতসি স্থিতম. ইতি বিভক্তানামপি__পৃথগভূতানামপি অবিভাগেন--সংকীর্দেকরূপেণ গ্রহণং 
বিকল্পজ্ঞানাত্মকং দৃশ্ততে | বিভজ্যমানা ইতি। তাদৃশন্ত সংকীর্ণবিষয়স্য ধর্মমা বিভজ্যমানাঃ__ 
বিব্যিষানা অন্যে শবধর্মাঃ _বর্ণাআকত্বাদিরূপাঃ, অন্যে অর্থধন্মীঃ-_কাঠিন্তাদয়ঃ, অন্যে বিজ্ঞানধর্মমাঃ 
_ দিগবয়বহীনত্বাদয় ইতি এতেষাং বিভক্তঃ পদ্থাঃ_স্বরূপাবধারণমার্গঃ | তত্রোতি। তত্র শব্ার্থ 
জ্ঞানানাম, ভিন্নানাম, অন্োহস্তং যত্র মিশ্রণং তাদৃশে সবিকল্লে বিষয়ে সমাপন্নস্য যোগিনে যে। গবাস্খঃ 
সথলভূতবিষয় ইত্যর্থঃ, সমাঁধিজাতায়াং প্রজ্ঞায়াং সমারঢঃ স চেৎ শবধা্থজ্ঞানবিকল্পানবিদ্ধঃ-ভাষাসহায় 
উপাবর্ততে তদা স! সন্কীর্ণ৷ সমাপত্তিঃ সবিতর্কেত্যুচ্যতে। 

গো-শবস্যাস্তি বাকাবৃত্তিঃ তগ্চথা গো-শব্দঃ গো-বাচ্যঃ অর্থঃ গোজ্ঞানঞ্চেকমেব ইতি । অলীক- 
স্যাপি তাদুশদ্য গোশবান্ুপাতিনো জ্ঞানস্য বিষয়স্য অন্তি ব্যবহাধ্যতাঁ। ততন্তদবিকল্প ইতি 

তাহা সমস্ত চিত্ত-ব্াঁপারের মূল। দ্র্-পুরুষের সহিত সারপ্য (“আমি জ্ঞাতা বা গ্রহীতা” এই 
রূপে ) আছে বলিয়! গ্রহীতাকে গ্রহীত্ পুরুষ বলা হয়। 

৪২। সমাপত্তির সাধারণ লক্ষণ বলিয়! তাহার বিশেষ বিবরণ বলিতেছেন। আলম্বনবিষয় এবং 
প্রকৃতি এই উভয় ভেদে সমাপত্তি চতুর্বিধ,_তাহা যথা, সবিতর্কা, নিধিতর্কা, সবিচারা ও নিবিচাঁরা । 

সবিতর্কীর লক্ষণ বলিতেছেন, যথা, “তত্রেতি। ( সবিতর্কা ) 'স্থলবিষয়ক'__-ইহা উহ্হ আছে, 

কারণ সবিচার! ও নিবিচার! যে সুক্ষবিষয়ক তাহা পরে ব্লা হইয়াছে ( অতএব সবিতর্কা ও নিবিতর্কা 

স্থল-বিষয়ক )। ব্যাখ্যা করিতেছেন, “তদ্ যথেতি'। “গো” এই শষ কর্ণগ্রাহ এবং বাগিশ্রিকে 

স্থিত, গোঁশবের যাহা বিষয় তাহ! পাঞ্চতৌতিক বলিয়া চক্ষুরাদি সর্বেন্ধিয়-গ্রাহয এবং তাহা বাহিরে 

গোষ্ট-( গো-শীল! ) আদিতে স্থিত, এবং গো-রপ বিষয়ের যাহা জ্ঞান তাহা চিত্তে অবস্থিত ; এইরূপে 
শব, অর্থ এবং জ্ঞান বিভক্ত বা পৃথক্ হইলেও তাহাদের অবিভক্ত রূপে অর্থাৎ সনকীর্ঘ বা একত্র 

মিশ্রিত করিয়া বিকল্প জ্ঞানের দ্বারা একরূপে গৃহীত হয়, ইহা দেখা যায়। 

“বিভজ্যমানা ইতি” । তাদৃশ সঙ্ীর্ঘ বা একক্রীকত বিষয়ের ধর্ম মকল বিভাগ করিয়া বা পৃথক্ 
করিয়া দেখিলে বুঝা যাঁয় যে যাহা শবাদিধন্মবক বর্ণাদিস্বরূপ তাহা পৃথক্, কাঠিন্যাদি যাহা বাহ্বস্তর 
ধর্ম ভাঁহা পৃথক্ এবং দৈশিক অবয্বহীন ঝ| ব্যাপ্থিহীন চিত্তস্থ বিজ্ঞান ধর্ম তগ্তয় হইতে পৃথক্? 
অতএব উহাদের বিভিন্ন পথ অর্থাৎ তাহাদের প্রত্যেকের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার উপায় পৃথক্। 

তত্রেতি'। তাহাতে অর্থাৎ বিভিন্ন শব্ধ, অর্থ ও জ্ঞানের যেখানে পরস্পরের মিশ্রণ তাদৃশ 

বিকল্যুক্ত বিষয়ে, 'সমাপন্নচিত্ত যোগীর যে গবাদি অর্থাৎ স্থলভূতরূপ আলম্বনীভূত বিষয়, তাহা৷ বখন 

সমাধিজাত প্রন্তাতে গ্রতিঠিত হয় এবং তাহা যদি শব, অর্থ ও জ্ঞানের একত্ব
রূপ বিকলপযুক্ত হয় অর্থাৎ 

যদি ভাষাঁসহায়ে উপস্থিত হয় তবে সেই (বিকল্পের দ্বার ) সন্বীর্ঘ সমাপত্তিকে সবিতর্কা বলা হয়। 

গে! এই শৰের বাক্যবৃত্তি অর্থাৎ বাঁকারপে ব্যবহার আছে, যেমন ( কণ্স্থিত) “গো” এই 
শব, গো-শবের বাচ্য বিষয় ( গো-শালাতে স্থিত প্রাণিবিশেষ ) এবং তৎসন্বন্ধীর চিত্তগ্িত 

গো-্জান ( ইহারা পৃথক্ হইলেও একই বলিয়া ব্যবহৃত হয়)। এইরূপ ব্যবহার অলীক বলিরা 

জানলেও গো-শৰের অন্ুপাতী জ্ঞানের যে বিষয় তাহার বাবহাধ্যত1 আছে তাই তাহা বিকল্প, 
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বিবেচ্যম্।  উদাহরণেনৈতৎ স্পত্ীক্রিয়তে। ভূতাঁনি স্থুলগ্রাহাং ভৌতিকেষু সমাধাঁনাৎ তেষাং 
শবাম্পর্শাদিময়ত্বস্য সাক্ষাৎকারে! ভূততত্বপ্রজ্ঞা, উক্তঞ্চ “শবস্পৃশারূপরসাশ্চ গন্ধ ইত্যেব বাহাং 
খলু ধর্মমাত্রমিতি । একাগ্রভূমিকে চিত্তে সা' প্রজ্ঞা সদৈব উপতিষ্ঠতে ন তস্য! বিশ্লবো থা! 
বিক্ষিপ্তভূমিকস্য চেতসঃ গ্ররজ্ঞায়াঃ। তত্প্রজ্ঞাসমাপন্নস্য চিত্তস্য প্রথমং তাবদ্ বাগন্ধবিদ্ধা 
চিন্ত! উপাবর্ততে তগ্যথা ইদং থভূতমিদং তেজোভূতম্। তৌতিকং বন্ত কদলীকাগুবৎ নিঃসারং 
ভূতমাত্রম্ তৎকৃতাঃ ুখছুঃখমোহা বৈরাগ্যেণ ত্যাজ্যা ইত্যাদি: | স্থুলবিষয়য়৷ ঈদৃনতা প্র্ঞয়৷ পরিপূরণস্ত 
চেতসো যা তৎসমাপন্নত৷ সা সবিতর্কেতি । 

৪৩। নিবিতর্কাং ব্যাচষ্টে। যদেতি। যদ নাঁমবাক্যরহিতধ্যানাভ্যাসাদ্ বাস্তবে! ধ্যয়বিষয়ে! বাগ্ 
বিধৃক্তো জ্ঞায়তে তদা শব্খপক্কেতশ্থতিপরিশুদ্ধিঃ; ন তদ! তৎ প্রত্যক্ষং বিজ্ঞানং শন্বান্বিদ্ধেন 
সবিবল্লেন শ্রুতান্ুমানজ্ঞানেন মলিনং ভবতি। তদা! অর্থঃ সমাধিপ্রজ্ঞায়াম্ নিবিকল্পেন স্বরূপ- 
মাজেশাবতিষ্ঠতে, তাদৃশম্বরূপমান্রতয়া এব অবচ্ছিগ্ভতে__বাস্তবং রূপমাত্রমেব তদা নির্ভীসতে ন চ 
কশ্চিদ্ অসংপদার্থস্তদস্তর্গতে। বর্ততে স| হি নিবিতর্কা সমাপত্তিঃ। তৎ পরং প্রত্যক্ষং সমাধিজাতত্া্ 
অন্টটপ্রমাণামিশ্রত্বাৎ। তচ্চ তত্রজ্ঞানবিষয়কয়োঃ শ্রতানুমানয়োর্বীজং__মূলম্, তাদৃশসাক্ষাৎকারব্তি- 

ইহ! বুবিতে হইবে ( কারণ যে পদের বা্তব অর্থ নাই কিন্তু শব্দসাহায্যে ব্যবহীধ্যতা আছে-_ 
উজ্জাত জ্ঞানই বিকল্প )। 

উদাহরণের দ্বারা ইহা (সবিতর্কা ) স্পঞ্ঠ করা হইতেছে। ভূত সকল স্থুল গ্রাহ বিষয়। 
প্রথমে ভৌতিক বিষয়ে চিত্ত সমাধান করিধ়। পরে যে তাহাদের শবম্পর্শাদিময়ত্ব পৃথক পৃথক্ 
রূপে সাক্ষাৎকার তাহাই ভূততত্সন্বত্বীর প্রন্ঞা, যথ৷ উক্ত হইয়াছে “শব, স্পর্শ, রূপ, রস ও 
গন্ধ-বাহ বস্ত কেবল এই পঞ্চবিধ ধর্মর্মাত্র অর্থাৎ ইহাঁদেরই সমষ্িমাত্র । একাগ্রভূমিক 
চিন্তে সেই প্রজ্ঞা সদাই উপস্থিত বা প্রতিষ্ঠিত থাকে, বিক্ষিপ্তভূমিক চিত্তের প্রজ্ঞার স্থায় 
উহার বিপ্লব বা ভঙ্গ হয় না। সেই প্রজ্ঞার দ্বারা সমাপন্ন চিত্তে প্রথমে বাক্যযুক্ত চিন্তা 
উপস্থিত হয়, যেমন “ইহ! আকাঁশভূত” “ইহ! তেজোভূত” ইত্যাদ্ি। ভৌতিক বস্ত কর্দলীকাগুবৎ 
নিঃসার, বিশ্লেষ করিলে দেখা যাঁয় থে তাহারা শব্াদি'ভূতমাত্রের সমষ্টি এবং তদুভভূত সুখ, হৃঃখ 
ও মোহ বৈরাগ্যের ছার! ত্যাজ্য ইত্যাদি প্রকার জ্ঞান তখন হর। স্থুল আলম্বনে উপরক্ত ও ঈদৃশ 
ভাঁষাধুক্ত প্রজ্ঞার দ্বারা পরিপূর্ণ চিত্তের যে সমাঁপন্নতা অর্থাং ধোর বিষয়ের ছ্বারা সম্যক অধিরুতত। 
তাহাই সবিতর্কা সমাপত্তি। 

৪৩। নিবিতর্কা সমাপত্তির ব্যাখ্যান করিতেছেন । ঘদেতি”। যখন নাম ও বাক্যহীন 
ধ্যানাত্যাসের দ্বারা বাস্তব ( শব্দাদিহীন বলিরা বিকল্শূন্, অতএব বাস্তব) থধ্যেয় বিষয় বাক্যবিষুক্ত 
হইয়। জ্ঞাত হয় তখন সেই ধ্যান শব্দের দ্বারা সঙ্কেতীকৃত বিকল্পজ্ঞানের স্থৃতি হইতে পরিশুদ্ধ 
হইস্থাছে এরূপ ব্লা যায়। তখনকার সেই প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান শব্দময় বিবল্পঘুক্ত শ্রতাহুমান জ্ঞানের 
দ্বারা মলিন হয় ন/। তখন ধ্যের বিষয় বিকল্পহীন সুতরাং স্বরূপমাত্রে (বিশুদ্ধ রূপে) সমাধি- 
প্রঙ্জাতে অবস্থিত থাকে। ধ্যর বিষরের তাদুশ শ্বরূপমাত্রের দারাই সেই প্রজ্ঞা অবঙ্ছিষ্ন বা 
বিশেষিত হয় অর্থাং বিষয়ের বাস্তব রূপ-মাত্রই তখন চিত্তে নির্ডাসিত হয়, কোনও 
( শব্দার্দি-আশ্রিত ) অসৎ বা বৈকল্পিক পদার্থ তদন্তর্ণত হইয়া থাকে না। ইহাই নিধিতর্ক 
সমাপত্তি। - তাহা পরম প্রত্যক্ষ, কারণ তাহ! সমাধিজাত বলিয়৷ এবং ( অনুমান-আগমরূপ ) অন্য 
প্রধীণের দ্বার! অবিমিশ্ব বলিয়া এই প্রজ্ঞ। তত্ব-বিষয়ক যে শ্রতানুমান জ্ঞান তাহার বীজ বা 
মুগদ্বনপ। তাদৃশ সাক্ষাৎকারবান্ যোগীদের দ্বার! তত্ববিষয়ক ্রন্তাচুমান জ্ঞান প্রবর্তিত হয় অর্থাৎ 
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ধোগিতিরে তত্বব্ষয়ক-শ্রতানুমানে প্রবর্তিতে ইত্যর্থঃ। শব্দসক্কেতহীনত্বাৎ ন চ শ্রতানুমানজ্ঞান- 
সহভৃতং তদর্শনম্। শেষং ্ুগমম্। 

স্তীতি। স্থৃতিপরিশ্ুদ্ধৌ-_বাগ.রহিতার্থচিন্তসামর্থ্যে জাত ইত্যর্থ, স্বরূপশূন্যেব_-অহং জানামীতি 
্র্ঞান্বরূপশূন্ঠা ইব ন তু সমাক্ তচ্ছ,স্টা, অর্থমাত্রনির্ভাসা নামাদিহীনধ্যেয়বিষয়মান্রগ্োতিনী 
সমাপত্তি নিবিতর্কী স্থুলবিষয়েতি ুত্রার্থঃ ৷ ব্যাচষ্টে যেতি। শ্রতাগুমানজ্ঞানে শব্বসন্কেতসহায়ে ততো 
বিকল্লান্থবিদ্ধে। শব্হীনত্বাদ্ বিকল্লাদিস্থৃতিঃ শুদ্ধা ভবতি। যদা ন অধজ্ঞানকালে তত্তৎস্থৃতিরুপ- 
তিষতে তদা কেব্লগ্রাহ্থোপরস্তা গ্রাহ্নির্ভাসা ভবতি। গ্রাহথমত্র ধ্যেরবিষযো ন তু ভূতানি, স্থলগ্রহ্ণস্তাপি 
বিতর্কান্চগতত্বাৎ। গং প্রজ্ঞারপং গ্রহণাত্বকং তাক্কা ইব অহ্ং জাঁনামীতি আত্মস্থতিহীনো বিষয়- 
মাত্রাবগাহীত্যর্থ:। তথা চ ব্যাখ্যাতং_ হ্ত্রপাঁতনিকায়ামন্মাতিরিত্যথঃ। 

তন্তা ইতি। তন্তা_নিধিতর্কয়া বিষয় একবুনধ,/পক্রমঃ_এককুদধ্যারস্তকঃ, ন নানাপরমাগুবপঃ 
স জ্েেয়বিষয়ঃ কিন্তু একোহয়মিত্যান্ক ইত্যথঃ, অর্থাত্মা-_বাহবস্তরূপো! ন তু বিজ্ঞানিমাত্রঃ, অথু- 
প্রচয়বিশেষাত্মা-_অণুনাং শব্দাদিতন্মাত্রাণাম্ অণুশব্বাদিজ্ঞানানামিতি যাঁবদ্ যঃ প্রচয়বিশেষঃ-_স্থুল- 
পরিণামরূপসমাহারবিশেষঃ, স এব আত্মা স্বরূপং হস্ত তাঁদৃশঃ গবাদির্ঘটারদির্বা লোকঃ__চেতনা- 
চেতনলৌকিকবিষর ইত্যথঃ। 

প্রচলিত শ্রুত ও অনুমিত তত্ত-জ্ঞানের তাহাই মূল। শব্ধ-রূপ সঙ্কেতহীন বলিয়া সেই দর্শন 
বা সম্প্রজ্ঞান শ্রতান্মান-জাত জ্ঞানের সহভূত নহে অর্থাৎ তাঁহা হইতে জাত নহে। শেষাংশ স্ুগম। 

স্বৃতীতি। ম্থৃতি-পরিশুদ্ধি হইলে অর্থাৎ বাঁক্য ব্যতীত বিষয় চিন্তন বা ধ্যান করিবার সামর্থ্য 
হইলে, স্বরূপশৃন্তের ন্যায় অর্থাৎ “আমি জানিতেছি' এই প্রকার গুঞ্তাস্বরূপও যখন না-থাকার মত 
হয়, যদিও সম্যক্রূপে তংশৃন্য নহে, এবং বিষয়মীত্রনির্ভাসা অর্থাৎ নামারিহীন ধ্যেয় বিষয়মাত্র- 
প্রকাশিকা যে সমাপত্তি তাহাই স্লবিষয়া নিধিতর্কা, ইহাই হুত্রের অর্থ । ইহা ব্যাখ্যা করিতেছেন। 
“যেতি'। শ্রতানুমান জ্ঞান শব্দসঙ্কেতবুদ্ধিজাত বা ভাঁষাসহায়ক স্থতরাং বিকল্পের দ্বার! 
অন্ুুবিদ্ধ বা মিশ্রিত। শব্দহীন জ্ঞান হইলে বিকল্লাদি স্থৃতি শুদ্ধ হয় অর্থাৎ বিকল্পহীন জ্ঞান 
হয়। যখন বিষয়জ্ঞান-কালে তদ্বিষক অর্থাৎ শব্দসক্কেতবিষধক স্বৃতি উঠা বন্ধ হয়, তখন 
প্রজ্ঞ! কেবল গ্রাহ্হোপরক্ত অর্থাৎ ধ্যেয় বা গ্রাহৃ বিধয়মাত্র নির্ভাসক হয়। এস্থলে গ্রাহ অর্থে 
আলম্বনীভূত ধ্যেয় বিষব, বাহ্ভূত নহে, কারণ স্থল গ্রহণ বা ইন্দ্রিয় সকলও বিতর্কের বিষয়। তাহা 
নিজের গ্রহণাম্ক প্রজ্ঞারূপকে যেন ত্যাগ করিয়।৷ অর্থাৎ “আমি জানিতেছি' ইত্যাকার আত্মস্থতি - 
হীনের চ্চায় হইয়া, সুতরাং কেবল ধ্যেয়বিষরমাত্রের অবগাহী ব| তৎসমাপম্ন হয়। ইহা তন্ত্রপেই 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে অর্থাৎ আমাদের ( ভাঁষ্কারের ) ঘ্বারা হুত্রপাতনিকায় এরূপেই ব্যাখ্যান 
করা হইয়াছে। 

তন্তা ইতি'। তাহার অর্থাৎ নিবিতর্কার বিষয় একবুন্,যপক্রম বা একবুদ্যারভ্তক অর্থাৎ 
সেই জ্ঞেয় বিষয় তখন নানা পরমাণুর সমষ্টিরূপে জ্ঞাত হর ন! পরস্ত ( তাহা বর সমষ্টিভূত হইলেও ) 
“ইহা এক” এরপ বুদ্ধির আরস্ভক বা জনক হয় বুত্বের বা সমষ্টির জ্ঞান থাকে না, “এক বিষয়ই 
জানছি* এরপ জ্ঞান হইতে থাকে )। তাহা অর্থাত্মা অর্থাৎ বাহ্বস্তরূপ স্থৃতরাং তাহা (বৌদ্ধ 

মতান্যায়ী ) বাহবস্তহীন কেবল বিজ্ঞানমাত্র নহে । ( সেই নিধিতর্কীর বিষয় ) অগুপ্রচয়-বিশেধাত্মক 

অথাৎ শব্দাদি তন্মাত্ররূপ অগুসকলের বা! শব্দাদির সুক্মতম অবিভাজ্য জ্ঞানের, যে প্রচয়-বিশেষ 
অর্থাৎ তাহাদের স্থুলভূতর্ূপে পরিণামন্নপ যে সমাহারবিশেষ, তন্্রুপ অথুরু সমষ্টি যাহার আত্মা! বা 

্বরপ সেই গো-ঘটাঁদি লৌকিক বিষয় অর্থাৎ চেতন এবং অচেতন লৌকিক বিবয়। ( নিধিতর্কার 
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সচেতি। স চ ঘটাদিরূপঃ পরমাণুসংস্থানবিশেষঃ ভূতহক্মাণাং-_তম্মাত্রাণাং সাধারণো ধন্মঃ__ 
প্রত্যেকং তন্মাত্রাণাং ধর্মমস্তত্র সাধারণ একীভূতঃ, এবং কারণেভ্যস্তন্মাত্রেভ্য স্তস্ত কার্ধান্ত বিশেষস্ত 
কথক্চিদ্ অভেদঃ। কিঞ্চ আত্মভৃতঃ__তন্মাত্র-ধর্মশবাদেরমগতঃ শব্দাদিমান্ এব ন চ অন্থধর্্াবান্। 
এবমপি কারণাদভেদঃ | ফলেন ব্যক্তেন 'অনুমিতঃ_ব্যক্তং ফলং-_দ্রব্যাণাং জ্ঞানং তথ্যবহারচ্চ 
তাভ্যাং অনুমিতঃ। অণুপ্রচর়োহপি অধুভ্যো ভিন্োহয়ং ঘট ইতীদং স ব্যক্তে! ঘটব্যবহারঃ 
অনুমাপয়তীতার্থঃ | এবং স্বকারণান্েদঃ। কিঞ্। স ন্বব্যঞ্জকাঞ্জন: -স্বব্যঞ্জনহেতুনা নিমিত্তেন 
অভিব্যক্তঃ। এবস্ুতঃ সংস্থানবিশেষঃ প্রাদুর্ভবতি তিরোভবতি চ ধন্মীস্তরোদয়ে-_-অন্ঠেন নিমিতেন 
সংস্থানন্ত অন্যথাভাবেো! ভবতি। স এব তিরোভাবো নাভাবঃ স এব সংস্থানবিশেষরূপো ধর্মঃ 
অবম্ববীতি উচ্যতে। অতো যোহসৌ একঃ__একত্বুদধিনিষ্ঠঃ, মহান্_বৃহদ্ বা, অপীয্ষান্_ 
ক্ষুদ্রো৷ বা, স্পর্শবান্- ইন্রিয়গ্রাহঃ শব্দাদিধর্মাশ্র ইতি যাবৎ । ক্রিয়াধ্্মকঃ-_জলধারণাদি- 
ক্রিয়াধর্নকঃ, অনিত্যঃ-_-আগমাপারী চ সোহবয়বীতি ব্যবহ্িয়তে। অনেকেন্দরিয়গ্রাহাত্বং ব্যবহাধ্যত্বম্। 

বাঁহা আলম্বনের বিষয় তাহা অণুর সমষ্টি-বিশেব বাম্তব বাহা পদার্থ, বৈনাঁশিক বৌদ্ধদের নির্বস্তুক 
মনোময় বিজ্ঞানমাত্র নহে, এবং তাহার প্রত্যেকে পৃথক্ সত্তাযুক্ত )। 

“স চেতি”। সেই ঘটাদিরূপ পরমাণুর সংস্থান-বিশেষ তাহা! সুক্্তৃত যে তন্মাত্র সকল তাহাদের 
সাধারণ বা সকলেরই একরূপে পরিণত ধঙ্ম অর্থাৎ প্রত্যেক তন্মাত্রের ধর্ম তথায় সাধারণ ঝা 
একীভূত ( তদবস্থায় পঞ্চতন্মাত্রের প্রত্যেকের যে ভেদ তাহা পৃথক লক্ষিত হয় না)। এইরূপে 
তন্মাত্ররূপ কারণ হইতে তাহার ( ভূতভৌতিক ) কা্যরূপ বিশেষের কথঞ্চিৎ অভে্দ। (“কথঞ্চিং 
অভেদ” বলা হইয়াছে,-বেহেতু কাধ্য কারণেরই আত্মভূত, অতএব কাধ্যের সহিত কারণের তেদও 
আছে সাদৃস্তও আছে )। কিঞ্জচ তাহা আত্মভূত অর্থাৎ নিজের মত, যেমন যাহ। শব্দাদি-তন্সাত্রের 
অনুগত বা তাহারই সমষ্টিরূপ পরিণামভূত, তাহা (স্থল) শবাদিমান্ হইবে অন্ ধন্মবান্ ( যেমন 
অ-শবাদিবান্) হইবে না, এইরূপেও কারণ হইতে কাধ্যের অভেদ। ( সেই পরমাণুর সংস্থান ) ব্যক্ত 
ফলের দ্বারা অনুমিত হর, অর্থাৎ ব্যক্ত ফল ব! দ্রব্যের জ্ঞান এবং তাহার যে তদন্থুরূপ 
ব্যবহার, ততন্থারাই অনুমিত হয়। অর্থাৎ ভূত-ভৌতিকাদিরা অণুর সমাহার হইলেও 
তাহারা অণু হইতে বিভিন্ন “এক ঘট”-_এইরূপে সেই ব্যক্ত ঘটরূপ ব্যবহার উহার বৈশিষ্ট্য অনুমিত 
করায় (যাহার ফলে ইহ! কতকগুলি অণু-_এরূপ মনে ন! হইয়া, ইহা “এক ঘট” এরূপ জ্ঞান 
ও ব্যবহার হয়)। এইরূপে স্বকারণ হইতে কথঞিৎ তেদ। কিঞ্চ তাহা স্বব্যঞজকাঞ্জন অর্থাৎ 
নিজের বাক্ত হইবার হেতুরূপ নিমিত্তের দ্বারা অঞ্জিত বা অভিব্যক্ত হয়। এইরূপ (তক্সাত্রের ) 
সংস্থানবিশেষ উৎপন্ন হয় এবং লয় হয়, তাহ! ধন্াস্তরোদয়ের দ্বারা হয় অর্থাৎ অন্ত নিমিত্তের দ্বারা 
অন্তধন্থের যখন উদয় হর তখন পূর্ব সংস্থানের অন্তথাত্বরূপ লয় হয়। তাহাকেই তিরোতাব বল! 
হইয়াছে, অতএব তাহ! অভাব নহে। এই পরমাণুর সংস্থানবিশেষরূপ ধর্মকে অর্থাৎ অগুরূপ বন্দী 
হইতে উৎপন্ন স্থল ব্যক্তভাবকে অবয়বী বলে। অতএব এই যে এক অর্থাৎ একরপে জ্ঞাত, মহান্ 
বা বৃহৎ, অগীরান্ বু ক্ষুদ্র, স্পর্শবান্ বা ইন্দিয়গ্রাহ অর্থাৎ শবাদি নান! ধর্মের আশ্রয়ভূত, 
ক্রিয়া-ধর্মক অর্থাৎ ( ঘটের পক্ষে ) জলধারণ আদি ক্রিয়ারপ ধর্মরযুক্ত, অনিত্য বা উৎপস্তি-লয়*শীল 
বন্ত, তাহ! অবয়বিরূপে ব্যবহৃত হয়। একই কালে একাধিক ইন্জিয়ের দ্বার! গৃহীত হওয়ার যোগ্য- 
তাকে ব্যবহারযোগ্যত্ব বল! হয়। * 

* ভৌতিক বস্তর জ্ঞান একই কালে একাধিক ইন্জরিয়ের দ্বারা হয় ( অলাত-চক্রবৎ ) 
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অন বৈনাশিকানামুক্ততাং দর্শয়তি যস্তেতি। যন্ত নয়ে স স্থলবিকারনূপঃ প্রচয়বিশেষঃ 
অবস্তকঃ-_শুন্তমূলকো ধর্মস্বন্ধমাত্রঃ, তন্ত প্রচযন্ত হুক্ষং বাস্তবং কারণম্--ভূতাদদিকার্ধ্যাণাঁং তন্সাত্াদি- 
রূপং কারণম্ অবিকল্পন্ত-_বিকল্পহীনন্ত সমাধেঃ নিবিতর্ক-নিবিচারয়োরিতার্থ:, অত্র তু ুল্্বিষযা 
নিবিচারা৷ বিবক্ষিতা, অনুপলভ্যম্- াক্ষাৎকারাযোগ্যম | তন্ত নয়ে প্রায়েণ সবং মিথ্যাজ্ঞানমিতি 
এতদ্ আধায়াৎ। কথং? অবয়বিনামতাবাৎ। তৎ সমাধিজং জ্ঞানমতত্রপপ্রতিষ্ঠম্-_-অনবগ্নবিনি 
অবয়বিপ্রতিষ্টম্ অতো মিথ্যাজ্ঞানং ভবে। এবং প্রায়েণ সর্বমেব মিথ্যাজ্ঞানত্বং প্রাপ্গয়াৎ। তদা 
চেতি। এবং সর্বন্মিন, মিথ্যাত্বে প্রাপ্তে ভবদীয়ং সম্যগদর্শনং কিং স্তাৎ। বিষয়াভাবদ্ জ্ঞানাভাব 
এৰ সম্যগ দর্শনমিতি ভবময়ে স্তাদিত্যর্থঃ | যদ্ যদ্ উপলভ্যতে তৎ তদ্ অবয়বিত্বেন আত্রাতং-_ 
সমাধুক্তমূ অতে। নান্তি ভবৎম্মতঃ অনবয়বী বিষয়ো যে নিবিতর্কাঁয়। বিষয়ঃ স্তাৎ। তন্মাদাস্তি 
নির্ধিতর্কায়! বিষয়ঃ অবয়ব বস্ত্র যৎ সত্যঙ্ঞানস্ত ব্ষিয় ইতি। 

সত্যপদার্ধোহত্র বিচাধ্যঃ। বাঁগবিময়স্তথা জ্ঞানবিষয়শ্েদ্ যথার্থ আদা তদ বাক্যং জ্ঞানঞ্চ 
সত্যমুচ্যতে | দ্বিনিধং সত্যং ব্যবহারিকবিষষকং ব্যবহাঁরসত্যং মোক্ষবিষয়কঞ্চ পরমার্থসতামিতি। তন্দয়ং 
চাঁপি আপেক্ষিকানাপেক্ষিকভেদেন দ্বিধা। কাঞ্চিদবস্থামপেক্ষ্য যজ, জ্ঞানমুৎপদ্ধতে তদবস্থাপেক্ষং 

এতদ্বিষয়ে বৈনাশিক বৌদ্ধমতের অর্থাৎ ধাহাবা বাহা-মুল দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন 
না, তাহাদের মতের অযুক্ততা দেখাইতেছেন। যেস্তেতি' । ধাহাদের মতে সেই স্কুল 
বিকাররূপ সংস্থান-বিশেষ অবস্তক অর্থাৎ শুন্তমূলক ও কেবল মাত্র ধর্ম বা জ্ঞায়মান ভাবের 
সম্টিমাত্র তীহাদের মতে সেই প্রচয়ের ( অগু-সমাহারের ) সুক্ম ওবান্তব বা সৎ কারণ 

অর্থাৎ ভূতভৌতিকাদি কার্যের তন্মাত্রাদিরূপ কারণ, অবিকবের অর্থাৎ বিকল্পহীন নিবিতর্কা- 
নিধিচারার দারা_এখানে স্ুক্ষ-বিষ়। নিবিচারার কথাই বলিয়াছেন_-অন্ুপলভ্য ব| 
সাক্ষাৎকারের অবোগা অর্থাৎ এ মতে নির্বিতরকী-নির্ধিচাঁরা সমাধি বলিয়া কিছু থাকে না। 
অতএব উহাদের মতে প্রীয় সবই মিথ্যাজ্জীন হইয়। পড়ে। কেন? (তছ্ত্রে বলিতেছেন যে ) 

কোনও অবয়বী ন! থাকাঁয়। সেই সমাধিজজ্ঞান অতন্রপ-প্রতিষ্ঠ অর্থাৎ অবরবি-শন্য বিষয়ে 
অবয়বি-প্রতিষ্ঠ, অতএব মিথ্যাজ্ঞান হইবে (যদি মূলে কৌনও জ্ঞেয়্ বস্ত না থাকে অগচ 
জ্ঞান হয় তবে তাহ! অবস্তক মিথ্যা জ্ঞান হইবে )। এইরপে প্রায় সমস্তই মিথ্যা জ্ঞান হইয়া পড়ে। 
“তদা চেতি । এ কারণে সমস্তই মিথ্যাত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় আপনাদের মতে সম্যক্ দর্শন কি হইবে? 
বিষয়ের অভাবে জ্ঞানের অভাবই আপনাদের মতে সম্যক্ জ্ঞান হইয়! পড়ে। যাহা কিছু উপলব্ধ হয় 

তাহা সবই অবয়বিত্বের দ্বারা আপ্রাত ব! তৎম্প্রযুক্ত, অতএব আপনাদের সম্মত এমন কোনও 

অনবয়ৰী বিষয় নাই যাহ! নিবিতর্কার আলম্বন হইতে পারে । অতএব নিবিতর্কার বিষয় অবয়বিরূপ 

বস্ত (বাস্তব বিষয়) আছে তাহাই সত্যন্ঞানের বিষয় অর্থাৎ সমাধিজাত সত্যজ্ঞান আছে বলিলে 

সেই জ্ঞানের বিষয়েরও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে । 

এম্থলে সত্য পদার্থ বিচাঁধ্য। বাক্যের এবং জ্ঞানের বিষয় যদি যথার্থ হয় তবে সেই বাক্যকে 

ও জ্ঞানকে সত্য বল। যায়। সত্য দ্বিবিধ, ব্যবহারিক বিষয় সম্বন্ধীয় ব্যবহার-সত্য এবং মোক্ষ 
পশম 

যেমন দেখা, স্পর্শ করা, ঘ্রাণ লওয়া ইত্যাদি একই কালে ঘেন যুগপৎ হয়, তাহাই ব্যবহাধ্যত্ব। 

ইহাতে চিত্ত কোনও একমাত্র তন্বের দ্বারা পূর্ণ থাকে না! বলিয়া ইহা অতাত্বিক স্থুজ্ঞান। 

সমাধিকাঁলে যে কেবলমার রূপ অথবা কেবল স্পর্শ ইত্যাকার একই জ্ঞানে চিত্ত পূর্ণ 

থাকে তাহাই তাত্বিক জান। অতান্বিক ব্যবহারের ফলেই প্রধানত: সুখছুঃখমোহের কষ্টি। 

শাস্তি পাশ পপ পাপ আপা 
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তজজ্ঞানং তদ্ভাষণঞ্চ আপেক্ষিকং সত্যম্, উক্ত্চ “অতিদুরাৎ পয়োদবদদুরাদশ্মসংঘাতঃ। লক্ষ্যতেহড্রিঃ 
সদ] ভিন্নং সামীপ্যাচ্ছর্করাময়' ইতি। অল্লাধিকদুরাবস্থানম্ অপেক্ষ্য পর্বতজ্ঞানং তজজ্ঞানভাষণঞধ 
সত্যমেব। করণোৎকর্ষম অপেক্ষ্য জাতং জ্ঞানম্ উৎকষ্টসত্যজ্ঞানম্। তত্রাপি তত্বানাং জ্ঞানং 
চরমসত্যজ্ঞানম্। সমাধৌ করণানাং চরমস্তৈধ্যং স্বচ্ছতা চ তত একাগ্রভূমিকসমাধিজ! প্রজ্ঞা চরমোতকর্ধ- 
সম্পন্না। এবং সবিতর্কনিধিতর্কপমাধৌ তদালম্বনবিষয়ন্তা চরম! স্থুলবিষয়| সত্যপ্রজ্ঞা। 
সবিচারনিধিচারসমাধৌ চ সুগ্মবিষয়া সত্যপ্রজ্ঞ!। সা চ যোগিভিঃ খতস্তরেতি অভিথীয়তে। 
তত্র তন্ববিষয়কাঁণি আপেক্ষিকসত্যানি পরমার্থস্ত উপার়ভূতানীতি অতস্তানি পরণার্থসত্যমুচ্যতে। 
পরমার্থসতোষু যছুপেয়ভূতং স কুটস্থে। দ্রষ্টা পুরুষ স্তশ্মাদ্, তদ্দিষয়কং জ্ঞানম্ অনাপেক্ষিকং নিত্য- 
বস্তুবিষয়কং কৃটস্থসত্যজ্ঞানম্। তেন চ কৌটস্থ্যাধিগমঃ কৈবল্যং বা ভবনীতি। নিত্যবস্তবিষয়কং 
সত্যম্ অনাপেক্ষিকম। তচ্চাপি দ্বিধা পরিণাশিনিত্যবস্তবিবয়কং ট্রগুণ্যং তথা অপরিণামিনিত্যবস্ত- 
বিষয়কং কৃটস্থবস্তবিষয়কং বেতি। 

8৪ ুঙ্ষমবিষরে সবিচারনিধিচারে ব্যাচষ্টে তত্রেতি। তত্র ভূতস্থক্ষেু অভিব্যক্তধর্মকেযু 
-_ সাক্ষাদ্ গৃহমাণেযু ন চ আগমানুমানবিষয়েষে। দেশকালনিমিত্তান্ভবাবচ্ছিন্েু_-দেশ উপর্ধাধ 

বিষয়ক পরমার্থ-সত্য। এ ছুই প্রকার সত্য পুনরার আপেক্ষিক ও অনাপেক্ষিক ভেদে ছইপ্রকার। 
কোনও অবস্থাকে অপেক্ষা করিনা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই অবস্থ।-সাঁপেক্ষ সেই জ্ঞান এবং 
সেই জ্ঞানের ভাবণ আপেক্ষিক সত্য, যথ! উক্ত হইয়াছে “বহুদুব হইতে পর্বত মেঘের 
্যায় মনে হর, নিকট হইতে তাহা প্রস্তরের সমষ্টিরপে অধাঁৎ অন্য প্রকারে দৃষ্ট হয়, আরও 
নিকট হইতে আবার তাহা কঙ্করের সমট্টি বলিয়। মনে হয়। অল্প বা অধিক দূরে 
অবস্থিতিকে অপেক্ষা করিয়া পর্বতের যখন যে প্রকার জ্ঞান হয়, তখন সেই 
জ্ঞান এবং তত্রপ কথনই (আপেক্ষিক) সত্য। উতকষ্ট ইন্দ্রিয়কে অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি ও 
তাহার অধিষ্ঠানকে অপেক্ষা! করিয়! যে জ্ঞান হয় তাহা উৎকষ্ট সত্যজ্ঞান। তাহার মধ্যে 
আবার তত্বসন্বন্ধীয় বে জ্ঞান তাহা চরম সত্য জ্ঞান। সমাধিতে করণ সকলের চরম স্্ধ্য 
এবং নিশ্মলতা হয় তজ্জন্ত একাগ্রভূমিতে জাত সমাধি হইতে যে প্রজ্ঞ হয় তাহা চরম উৎকর্ধ- 
সম্পন্ন। এইরূপে সবিতর্ক-নিধিতর্ক সমাধিতে তাহার আলম্বনীভূত স্থল বিষয়ের চরম সত্য 
প্রজ্ঞা হয়, আর সবিচার-নিবিচার সমাধিতে সুগ্ষবিষয়-সন্বন্ধীয় চরম সত্য প্রজ্ঞা হয়। যোগীদের 
দ্বারা তাহ! খতস্তরা প্রজ্ঞ। বলিয়া অভিহিত হর। তন্মধ্যে তত্তুবিয়ক আপেক্ষিক সত্য নকল 
পরমার্থের উপারম্বরূপ বলিয়। তাহাদেরকে পারমাথিক সত্য বল! হয়। পরমার্থ-সত্যের মধ্য 
বাঁহা উপেয়ভূত ব| লক্ষ্য তাহ। কুটন্থ বা অবিকারী দ্রষ্টা পুরুষ, তজ্জন্য তঘিষয়ক জ্ঞান 
অনাপেক্ষিক (যাহার অস্তিত্বের জন্ত অন্ত কিছুর অপেক্ষা! নাই ) নিত্য-বস্ত-সন্বন্ধীয় কৃটস্থ মত্য- 
জ্ঞান ( অর্থাৎ কুটগ্থবিষরক সত্য জ্ঞান, কারণ জ্ঞান কুটম্থ হইতে পারে না, জ্ঞানের বিষয় 
পুরুষই কুটস্থ )। তাহা হইতেই কুটস্থ বিষয়ের অধিগম বা কৈবল্য লাভ হয়। 

নিত্যবস্ত্র-বিষয়ক যে সত্যঙ্ঞান তাহ। অনাপেক্ষিক, তাহাও ছুই প্রকার যথা, পরিণামিনিত্য- 
বস্ত-বিষয়ক (পরিণামণীল হইলেও যাহার তাত্তিক বিনাঁশ নাই, ততদ্বিষয়ক ) বা ত্রিগুণসম্ব্ধীয়। এবং 
অপরিণামি-নিত্য বা কুটস্থ-বস্ত-বিষয়ক (দ্র সম্ন্থীয়)। 

88 | হুক্ষবিষরক সবিচারা ও নিধিচার। সমাঁপত্তির ব্যাখ্যান করিতেছেন। “তত্রেতি। 
তন্মধ্যে অভিব্যক্তধর্্মক অর্থাৎ ইন্ছ্িয়ের দ্বারা যাহা সাক্ষাৎ গৃহমাণ, অনুমান ও আগমের 
বিষয় নহে, তাদৃশ হুক্মভূত সকলে যে দেশ, কাল ও নিমিত্তের অনুতবের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা 
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আদিঃ, তাদৃশদেশব্যাপ্তং নীলপীতাদিধ্্ং গৃহীত্বা তৎকারণং তন্মাত্রং তত্রোপলভ্যতে অতো! 
দেশান্ুভবাবচ্ছিন্নঃ। ন হি পরমাণোঃ স্ফুটা দেশব্যাপ্তিপ্রতীতিঃ তন্মাৎ তজ জ্ঞানে অন্ফুটা উপরধাধঃ- 

বিবেগযম। কালঃ-_বর্তমানাদিঃ, ত্রিকালানুভবেষু বর্তমানমাত্রাচ্গভবাবঙ্ছিন্নঃ 
সবিচারঃ। নিমিত্তান্ুভবাবচ্ছিন্নঃ-নিমিত্তম উদ্বাটকং কারণম্, তদ্ যথা রূপতন্মাত্রজ্ঞানন্ত 
নিমিত্তং তেজোভৃতসাক্ষাৎকারপূর্বকং তেজঃকারণান্ুসদ্ধিৎসোঃ সবিচারং ধ্যানং, এতনিমিত্তসাপেক্ষম্। 
এবং দেশকালনিমিত্তান্ুভবাবচ্ছিশ্নেধু হুঙ্ব্ষয়েষু শব্দসহার যা সমাপত্তির্জায়তে স। সবিচার!। 
তত্রেতি। তত্রাপি__নিবিতর্কবদ অত্র সবিচারেছপি একবুদ্ধিনিগ্রাহাম্-_- একমিদম্ অনুভূয়মাঁনং 
রূপতন্মান্রমিত্যাদিরূপম্, উদ্দিতধর্্ম বিশিষ্টম-_অতীতানাগতানাং ধন্মীণাম্ অনবগাহীত্যর্থঃ। ভূতসথক্্ং _ 
গ্রাহথং তন্মাত্রম্ অস্মিতাদয়ো গ্রহণতত্বীন্তপীত্যর্থ আলম্বনীভৃতং সমাধিপ্র্ঞাক়াম উপতিষ্ঠতে। 
যেতি। যা পুনঃ সর্বথা- সম্যগনবচ্ছিন্ন । সর্বত ইত্যাঁদিভিঃ ত্রিভি দরলৈঃ সর্বথ। শব! ব্যাখ্যাতঃ | 
সব্ত ইতি দেশান্ুভবানবচ্ছিননত্বং, শান্তোদিতাব্যপদেশ্তধন্মীনবচ্ছিন্নেু ইতি বিষয়ন্ত কালানু- 
ভবানবচ্ছিমনত্বং, সর্ববধন্্ীন্পাতিষু সর্বধর্মাত্মকেধু ইতি নিমিত্বান্ুতবানবচ্ছিননত্বম। এবনিধা 
অবচ্ছেদরহিতা শব্দাদিবিকল্পহীনা প্রজ্ঞাসমাপন্নত৷ নিবিচারা সমাপত্তিরিতি। সমাপত্তিদবয়ম্ 
উদাহরণেন বিবুণোতি । এবমিতি সবিচারাদ্না উদাহবণম্। বিচারান্ুগতসমাধিন! সাক্ষাত্কতং 

সীমাবদ্ধ সমাপত্তি তাহা সবিচারা। দেশ অর্থে উর্ধা অধঃ আদি, তাঁদৃশ দেশব্যাপ্ত নীল- 
গীতাদি ধ্যেয় বিষয়কে গ্রহণ কবিষ৷ তৎকারণ যে তন্মাত্র তাহার উপলগ্ধি হয়, সুতরাং সেই 
জ্ঞান দেশরপ অনুভবের দ্বারা অবচ্ছিন্ন। পবমাণুর স্ফুট দেশব্যান্তির জ্ঞান হয় না, তজ্জন্য 
তাহার জ্ঞানে উর্ধ, অধঃ, পার্খ আদির অন্ুভব অস্ফুটরূপে সংযুক্ত থাকে, ইহ বিবেচ্য । কাল-_যেমন 
বর্তমান, অতীত ইত্যাদি; ত্রিকালবপ মন্ুভবের মধ্যে সবিচারা৷ কেবল বর্তমানের অনুভবের 
দ্বারা অবচ্ছিন্ন। নিমিত্তান্ুভবের দ্বারা অবচ্ছিন্নতা অর্থাৎ নিমিত্ত বা ধ্যের বিষয়জ্ঞানের যাহ 
উদ্বোধক কারণ, যেমন রূপতন্মাত্রজ্ঞানের নিমিত্ত তেজোভূত সাক্ষাৎকার করিয়া তেজোভূতের 

কারণ কি তদ্বিষয়ে অনুসন্ধিৎস্থ হইয়। যে সবিচার ধ্যান__ইহাই নিমিত্ত-সাপেক্ষতা। এইরূপে 
দেশ, কাল ও নিমিত্তের অনুভবের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া সুঙ্ষম বিষয়ে যে শব্দসহীয়। ( অর্থাৎ 
শবধার্থজ্ঞান-বিকল্পযুক্তা ) সমাপত্তি উৎপন্ন হয় তাহা সব্চারা। “ত্রেভি' ॥ সে স্থলেও অর্থাৎ 
নিধিতর্কার ন্যায় এই সবিচারাতেও একবুদ্ধি-নিগ্রাহহ অর্থাৎ “এই অন্ুভূয়মান বপ-তন্সাপ্র এক" 
ইত্যাদিবপ উদ্দিতধন্মববিশিষ্ট অর্থাৎ অতীতানাগত ধর্মে অবহিত না হইয়া কেবল বর্তমান- 
মাত্র-গ্রাহক, ভূতস্থক্ষম অথাৎ তন্সাত্রৰ্প সুক্ষ গ্রাহ্ এবং অস্মিতাদি হুক গ্রহণ-তত্ব সকলও 

আলম্বনীভূত হইয়! সমাধিপ্র্ঞায় উপস্থিত হইরা থাকে বা প্রতিষ্টিত হয়। “যেতি'। আর 
যাহা সর্বথ| বা সম্যক অনবচ্ছিন্না (অর্থাৎ দেশ, কাল আদির দ্বারা সন্বীর্ণ নহে, তাহ! 

নিবিচারা )। দসর্বত” ইত্যাদি তিন প্রকার বিশেবণের দ্বারা “সর্বথা' শব্ধ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 

'সর্ববত” শব্ষে দেশান্ভবের দার! অনবচ্ছিন্নতা বুঝাইতেছে, শান্ত বা অতীত, উদিত বা 

বর্তমান এবং অব্যপদেশ্ত বা ভবিষ্যৎ এই তিনের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন বলার ধ্যেয় বিষয়ের 

কালান্ুভবের দ্বারা অনবচ্ছিন্নতা বুঝাইতেছে (অর্থাৎ তাহার বিষয় ত্রকালিক) এবং 

র্ববধন্্ীনুপাতী ও সর্বধর্শন্থরপণ এই শব্য়ে নিমিত্ান্থতবের বারা অনবচ্ছিন্নত! বুঝাইতেছে। 
এইরূপ অবচ্ছেরহিত শব্াদি-জাত-বিকল্পহীন প্রজ্ঞার দ্বারা সমাপন্নতা বা পরিপূর্ণতাই 
নির্ষিচারা সমাপত্তি। উদাহরণের ছারা সমাপত্তিছ্য় বিবৃত করিতেছেন। “এবম্” ইত্যাদির 

বারা সবিচারার উদ্দাহরণ দিতেছেন। বিচারান্গত সমাধির দ্বারা সাক্ষাৎকত্ 

ণ৭ 
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ভূতম্গ্মম. এবংব্বরূপম--এতেনৈব ম্বরূপেণ দেশাদ্যনুভবমপেক্ষা ইত্যর্থঃ  আলম্বনী- 
ভূতম্, এবং সবিতর্কবৎ শবসহায়ঃ প্রজ্ঞেয়বিষয়ঃ সমাধিপ্রজ্ঞাম্ উপরঞ্জয়তি সবিচারায়ামিতি 
শেষঃ। 

নিধিচারত্বরপং  বিবুণোতি প্রজ্জেতি। সমাধিপ্রজ্ঞা যদা শব্দ 
শ্বরূপশৃন্তেব অর্থমাজনির্ভাসা ভবতি তদা নিবিচার! ইত্যুচ্ততে। তত্রেতি। কিঞ্চ তত্র 
মহযস্তবিষয়া-_্থুলভূতেন্দিয়বিষয়া । ুজ্বিষয়া_তম্মাত্রাদিবিধয়!। এবম্ উভয়োঃ-_নিধিতর্কনিধি- 
চারয়োঃ এতয়া নিধিতর্কয়' বিকল্পহানিঃ শব্যার্ঞানবিকল্পশূন্ততা ব্যাখ্যাত|। 

8৫। কিং নুক্্বিষয়ত্বমিত্যাহ ৷ হুক্্মবিষয়ত্বং চ অলিঙ্গপধ্যবসানম্-_অপিজে প্রধানে সুক্ষ- 
বিষয়ত্বং পর্যবসিতম্, তদবধি স্থিতমিত্যর্থঃ। ব্যাচষ্টে পার্থিবস্তেতি। লিঙ্গমাত্রম্ মহত্ত্বম 
অন্ধীতিমাত্রবোধস্বরূপম্, যৎ স্বকারণয়োঃ পুষ্প্রকৃত্যে। লিঙ্গমাত্রম্। ন কশ্যচিৎ স্বকারণন্ত লিঙ্গমিত্য- 
লিঙ্গমূ। তচ্চ মহত উপাদানকারণং ততন্তৎ সক্মতমং দৃশ্তম্। অপি চলিস্য মহতঃ পুরুষোহপি 
হুক্মং কারণম্ ইতি। সন্ুক্ষং কারণম্ ইতি সত্যম্, কিংতু নোপাদানরূপেণ সুক্মং যত; স 
হেতুঃ- নিমিত্তকারণং লিঙমাত্রস্য, তন্রপেণৈব সুঙক্মাতমং নোপাদানরূপেণ। অতঃ প্রধানে উপাদানসা 
নিরতিশয়ং সৌন্ষ্যম্। 

সুক্গভৃতের স্বরূপ এই প্রকার অর্থাৎ এই প্রকারে দেশাদি-মনুতবপূর্রবক তাহ! আলম্বনীভৃত হয়। 
এইরূপে সবিতর্কার চ্ঠায় সবিচারায় শব্সাহাধ্যে প্রজ্ঞের (সুক্ষ) বিষয় সমাধিপ্রজ্ঞাকে উপ- 
রঞ্জিত করে। 

নিবিচারার স্বরূপ বিবৃত করিতেছেন, “গ্রচ্জেতি” | সমাধিজা প্রজ্ঞা যখন শব্বব্যবহারজনিত- 
বিকল্পহীন হইয় স্বরূপশৃন্ঠের ন্যায় বিষয়-মাত্র-নির্ভাসক হয় তখন তাহাকে নিধিচারা বল৷ যায়। 
তত্রেতি'। কিঞ্চ তাহাদের মধ্যে বিতর্কান্থগত সমাধি মহৎ বা স্থুল বস্তবিষয়ক' ( মহদ্রপং 
স্থলরূপং বন্ত মহদবস্ত, “মহাবস্ত' নহে ) অর্থাৎ স্থল ভূতেক্দরিয়-বিষয়ক। (এবং বিচারাগ্গত সমাধি ) 
সুক্ম-বিষয়ক অর্থাৎ তন্মাত্র-অশ্মিতাদি-বিষয়ক | এইরূপে নিবিতর্কার লক্ষণের দ্বারা নিবিতর্কা 
ও নিধিচারা৷ এই উভগের বিকল্পহীনত্ব অর্থাৎ শব্বার্থজ্ঞানের বিকল্পশৃন্ঠত। ব্যাখ্যাত হইল। 

8৫। ুল্ম-বিষয়ত্ব কি তাহ! বলিতেছেন। হুঙ্গম-বিষয়ত্বের অলিঙগ-পধ্যবসান অর্থাৎ তাহ 
অনিঙ্গ ষে প্রধান ব৷ প্রক্কৃতি তাহাতে শেষ হইয়াছে অর্থাৎ তদবধি গ্লিত। সুত্র ব্যাখ্যা করিতেছেন, 
পার্ধিবস্যেতি ৷ “লিঙ্গমাত্র অর্থে মহত্ত্ব, যাহ! অন্ধমীতি বা “আমি” এতাবন্মাত্র বোধন্বরূপ এবং 
যাহা শ্বকারণ পুরুষ এবং প্রকৃতির লিঙ্গমাত্র বা জ্ঞাপক স্বরূপ ; প্রধান বা প্রকৃতির কোনও কারণ 
নাই বলিয়। তাহা কোনও স্বকারণের লিঙ্গ বা! অনুমাপক নহে তজ্জন্ত তাহার নাম অলিঙ্গ। তাহা 
মহান্ আত্মার উপাদান কারণ, তজ্জন্ত তাহা সুম্মতম দৃশ্ত *। পুরুষও ত লিঙ্গমাত্র মহতের সুল্স 
কারণ? ( অতএব সুজ্্তম বলিতে পুরুষের উল্লেখ করা হইল না কেন? তাহার উত্তর -) পুরুষ 
মহতের নুল্ষম কারণ ইহা সত্য, কিন্ত তাহা উপাঁদানরূপে নুক্ষকারণ নহে, যেহেতু ত্র. পুরুষ লিঙমাত্র 
মহতের হেতু অর্থাৎ নিমিত্তকারণ, তদ্রপেই তাহা সুক্্রতম কারণ, উপাদানরপে নছে। অতএব 
প্রধানেই উপাদানের চরম হুক্ষ্মতাঁ পধ্যবসিত। 

* দৃশ্ত অর্থে জ্ঞের। ইন্জরিয়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না হইলেও, হেতু বা কাধ্য দেখিয়া 
অনুমানের দ্বার! যাহ জানা যায় তাহাও জেয বা দৃষ্তের অন্তভূক্ত। তানুসারে বাক্ত। প্ররুতিও 
দৃশ্য, বিপরিণত হইয়া দৃশ্ঠতা৷ প্রাপ্ত হয় বলিয়াও তাহা দৃশ্য । 
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৪৬। তাইতি। বহিবিস্তবীজাঃ- বহিরবস্ত- ধ্য়রূপেণ পৃথগজ্ঞার়মানং বস্ত, তদেব বীজম্ 
আলম্বনং যাসাং তাঃ। সুগমমন্যৎ। 

৪৭। অশুদ্ধেতি। তশুন্ধযাবরণমলাপেতস্য-_অস্থ্ধ্যজাভ্যরূপম আবরণমলং তদপেতস্য, 
প্রকাশস্বভাবস্য বুদ্ধিসত্বস্য রজজ্তমোভ্যাং__রাজসতামসসংস্কারৈঃ ইত্যর্থ অনভিভূতঃ, অত্তঃ 
স্বচ্ছঃ-__অনাবিলঃ, গ্বিতিপ্রবাঁহঃ-_-একাগ্রভূমিজাতত্বাদ বৈশারগ্যমিত্যর্থঃ | তদেতি। অধ্যাত্ম- 
প্রসাদঃ__অধ্যাত্ং করণং বুদ্ধিরিত্যর্থ:, তস্য প্রসাদঃ পরমনৈর্ম্ল্যং ততে। ভূতার্থবিষয়ঃ__বথার্থবিষয়ঃ, 
ক্রমানহথরোধী--ক্রমহীনে যুগপৎ সর্বভাসকঃ | 

৪৮। তশ্মিন্নিতি। তন্মিন্--নিধিচারসা বৈশারঘ্ে জাতে সতি ঘ! প্রজ্ঞা জায়তে তস্যা 
খতভ্তর! ইতি সংজ্ঞা । খতম্-_সাক্ষাদন্থভৃতম্ সত্যং বিভর্তীতি খতস্তর। ৷ অবর্থা-_ নামানুরপার্থ- 
যুক্তা। তথেতি। আগমেন--শ্রবণেন, অনুমানেন -উপপত্তিভিম নেন, ধ্যানাভ্যাসরসেন- খানস্য 
অভ্যাসরসেন সংস্কারোপচয়েন, এবং প্রজ্ঞাং ত্রিধ। প্রকল্পর়ন্ _সাধয়ন্ উত্তমং যোগং লভত ইতি। 

৪৯। শ্রতেতি। বিশেষঃ অনস্তবৈচিত্র্াত্বকঃ, তশ্মাৎ স ন শক্যঃ শবৈরভিধাতুম্ অতঃ 

৪৬। “তা ইতি'। বহির্বস্তবীজ অর্থাৎ বহির্বস্ত বা ধ্যেয়রূপে পৃথক গ্রায়মান যে বস্ত ( গ্রহীতৃ, 
গ্রহণ, গ্রাহ্ বিষয় ), তাদৃশ বস্ত যাহার অর্থাৎ যে সমাধির বীজ ব! আলম্বন তাহা, অর্থাৎ সবিতর্কাদি 
চারি প্রকার সমাধি । অন্ত অংশ সুগম। 

৪৭। “অশুন্ধযেতি”। অশুদ্ধিরপ আবরণ মল অপেত বা অপগত হইলে অর্থাৎ অস্থেরধ্য 
( রাজসিক মল) ও জড়তা-( তামস মল) রূপ জ্ঞানের (সাত্বিকতার) যে আবরক মল 
তাহ! নষ্ট হইলে, প্রকাশম্বতাব বুদ্ধিসত্বের যে রজন্ডমর দ্বারা অধাৎ রাজন ও তামস সংস্কারের 
দ্বারা অনভিভূত অতএব স্বচ্ছ ব৷ অনাবিল স্থিতির প্রবাহ * অর্থাৎ একাগ্রভৃমিজাত বলিয়৷ সাত্বিকতার 
যে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ, তাহাই নিধিচারার বৈশারদ্য। “তদেতি” ৷ অধ্যাত্মপ্রসাদ অর্থে অধ্যাত্ম ঝা 
করণ অর্থাৎ বুদ্ধি, তাহার প্রসাদ ব! পরম নির্মীলত।। তাহা হইতে যে প্রজ্ঞা হয় তাহা ভূতাথ- 
বিষয়ক অর্থাৎ যথাভূতার্থ- ( সত্য ) বিষয়ক, ক্রমের অনন্ুরোধী বা ক্রমহীন অর্থাৎ সেই জ্ঞান ক্রমশ 
অল্প অল্প করিয়। হয় না, তাহা! যুগপৎ সর্বপ্রকাশক। 

৪৮। “তন্মিন্নিতি | তাহা হইলে অর্থাৎ নিবিচারার বৈশারগ্ঠ হইলে যে প্রজ্ঞা উৎপন হয় 
তাহার নাম খতস্তরা। খতকে বা সাক্ষাৎঅধিগত সত্যকে যাহা ভরণ অর্থাৎ ধারণ করে 
তাহ! খতস্তরা বা তাদৃশ সত্যপূর্ণা। তাহা অন্বর্থা বা নানের অনুরূপ অর্থযুক্ত অথাৎ এই 
খতস্তর! প্রজ্ঞা যথার্থ ই সত্য জ্ঞান। “তথেতি'। আগমের দ্বারা অর্থাৎ ( আপ্ত পুরুষের নিকট ) 
গুনিয়া, অনুমানের দ্বারা অর্থাৎ উপপত্তি ঝ| যুক্তির দ্বার মনন করিয়া, ধ্যানাত্যাস-রসের দ্বারা 
অর্থাৎ ধ্যানের যে অভ্যাস ব! পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান তাহাতে রস বা সংস্কারজ আনন্দ লাভ করিয়া! সঞ্চিত 
সংস্কারের দ্বারা, এই তিন প্রকারে প্রজ্ঞাকে প্রকল্পিত বা সাধিত করিয়৷ উত্তম যোগ ব৷ সর্বশ্রেষ্ঠ সুক্ম- 
বিষয়! সমাধিপ্রজ্ঞা লাভ করা বায়। 

৪৯। “শ্রুতেতি' | বিষয়ের যাঁহ। বিশেষ জ্ঞান তাহা অনস্ত বৈচিত্র্যুক্ত সুতরাং তাহা! শব্দের 

* ত্বচ্ছত। অর্থে নির্মলতাহেতু যাহার ভিতরে দেখ। যায়। চিত্তের স্থচ্ছত৷ অর্থে তাহাতে কোনও 
বৃত্তি উঠিলে তাহা তখনই লক্ষিত হওয় ঃ চিত্তে কতগুলি বৃত্তি উঠি গেল-_-অথচ তাহা লক্ষ্য 
না করা, সেই বৃত্তি যে 'আমিই” তুলিতেছি তদ্বিষয়ে কোনও অব্ধান না! থাকাই অস্থচ্ছতা, তাহা 
চঞ্চলত। ও মোহ হইতেই হয়। 
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শব; সামাহ্বিষয়াঃ সন্কেতীকৃতীঃ। তন্মাৎ শব্দজন্তমাগমবিজ্ঞানং সামীন্ঠবিষয়কম্ অন্ুমাঁনমপি 
তাদৃশম্। তত্র হেতুজ্তানাদ্ যদংশস্য প্রাপ্তি তস্যৈবাবগতিঃ তম্মাৎ ন শক্যা অনস্তবিশেষা- 
সেনাবগন্তম, অসংখ্যহেতুজ্ঞানন্তাসম্ভবত্বাৎ প্রায়েণ চ অনুমানন্ত শব্দজন্যহাৎ। এবম্ অন্ুমানেন 

সামান্থমাত্রন্ত উপসংহারঃ__সামান্যধর্থাশ্রয়বুদ্ধিঃ। ন চেতি। তথা লোকপ্রত্যক্ষেণাপি হুঙ্ষব্যব- 
হিতবিপ্রকষ্টবস্তনো ন. গ্রহণং দৃগ্ততে। এবম্ অপ্রামাণিকন্ত শ্রতানুমানলোকপ্রতাক্ষাণীতি 
ব্রিবিধপ্রমাণৈরগ্রাহ্স্ত বিশেষ্ত-_হুক্মবিশেবরূপন্ত প্রমেয়ন্ত অভাবঃ অন্ডীতি ন শঙ্কনীনং যতঃ 
সুক্মভূতগতো! বা! পুরুষগতঃ-_গ্রহীতৃপুরুষগতঃ করণগত ইতি যাবৎ, স বিশেষ; সমাধিপ্রজ্ঞানিগ্রাহঃ | 
তম্মার্দিতি উপসংহরতি। 

৫০। সমাধিপ্রজ্ঞালাভে যোগিন; প্রজ্ঞাজাতঃ সংস্কারে! জায়তে, স চ সংস্কারঃ অন্যসংস্কার- 
প্রতিবন্থী-_বিক্ষিগুবখানসংস্কার প্রতিপক্ষ; । সমাধীতি। প্রজ্ঞান্থুভবাৎ প্রজ্ঞাসংস্কারন্ততঃ 

ব1 ভাষার দ্বারা সম্যক অভিহিত করার যোগ্য নহে, তজ্জন্ট শব্দের ছার! সামান্য বা সাধারণ 
(বিশেষের বিপরীত ) বিষয়ই সক্ষেতীকৃত হয় * । তজ্জন্ত শব্দ বা ভাষা হইতে উৎপন্ন 
আগমবিজ্ঞান সামান্-বিষয়ক, অনুমানও তজ্জন্য তাদৃশ। অনুমানে হেতুর জ্ঞান হইতে 
যে অংশের প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ যে অংশের হেতু পাঁওয়! যাঁর তাবন্মাত্রেরই জ্ঞান হয়। এই 
কারণে অনুমানের দ্বারা কোনও বস্তর অনন্ত বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান হওয়ার সম্ভাবন। নাই, কারণ 
অনুমান প্রায়শ শব্দসাহায্যেই হয় এবং শবের দ্বার| (হেতুমৎ পদার্থের অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের) 
অসংখ্য হেতুর জ্ঞান হইতে পারে না । (বেমন ধুম, তাপ, আলোক ইত্যাদি সবই অগ্রজ্ঞানের 
নিমিত্ত বা হেতু । ইহার মধ্যে যে হেতুর যেরূপ অথাৎ যতখানি প্রাপ্তি ঘটিবে, হেতুমান্ পদাখের 
সেইরূপই বিজ্ঞান হইবে। শব্দাদির দ্বারা সর্বহেতুর সর্বাংশ বিজ্ঞাপিত হইতে পারে না, তজ্জন্য 
তন্বারা হেতুমৎ পদার্থের সম্যক্ বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে না)। এই কারণে অনুমানের দারা 
সামান্তমাত্রের উপসংহার হয় অর্থাৎ জ্ঞরে্র বিষয়ের সাধারণ ধর্ম (লক্ষণ) অবলম্বন করিয়া 
জ্ঞান হয়। 

নি চেতি'। (শ্রুতান্ুমানের দ্বারা ত বিশেষ জ্ঞান হইতেই পারে না, কিঞ্চ ) হুঙ্ষা, ব্যবহিত 
( কোনও ব্যবধানের অন্তরালে স্থিত ) ও বিপ্রকুষ্ট ঝ| দূরস্থ বস্তর বিশেষ জ্ঞান লৌকিক প্ররত্যক্ষের 
দ্বারাও হয় না। এইরূপে অপ্রামাণিক অর্ধাৎ শ্রবণ, অনুমান ও লোকপ্রত্যক্ষ এই ত্রিবিধ প্রমাণের 
দ্বার! গৃহীত বা বিজ্ঞাত না হইলেও, বিশেষ অর্থাৎ সুক্মবিশেষরূপ জ্ঞে় বিষয় যে নাই-__এরূপ শঙ্কা 
নিফারণ, কারণ সুক্্ভূতগত এবং পুরুষগত অর্থাৎ গ্রহীতৃ-পুরুষগত বা করণগত সেই বিশেবজ্ঞান, 
সমাধিপ্রজ্ঞার দ্বার বিজ্ঞাত হওয়ার ঘোগ্য । “তম্মাৎ, ইত্যার্দির দ্বারা উপসংহার করিতেছেন। 

৫০। সমাধিপ্রস্তা লাভ হইলে__যোগীর প্রজ্ঞাজাত সংস্কার উৎপন্ন হয়, সেই সংস্কার 
অগ্সংস্কারের প্রতিবন্ধী অর্থাৎ তাহা বিক্ষিপু-বুাখান-সংস্কারের ? প্রতিপক্ষ | “সমাধীতি”। প্রজ্ঞার 

* যেমন বৃক্ষ এই শব্দ শুনিয়া এক সাধারণ জ্ঞান হয়, কিন্ত অসংখ্য প্রকার রুক্ষ হইতে পারে 
তাহা! প্রত্যক্ষ ব্যতীত যথাযথ বিজ্ঞাত হয় না; অতএব শবের ব| ভাষার দ্বারা বিষয়ের সাধারণ 
জ্ঞানই সম্ভব এবং তদর্থে ই তাহা ব্যবহৃত হয়। 

1 বুখান অর্থে চিত্তের উথান, তাহা আপেক্ষিক দৃষ্টিতে ছুই প্রকার, বিক্ষিপ্ত ও একাগ্র। 
নিরোধের তুলনায় একাগ্রতা এবং একাগ্রতার তুলনায় বিক্ষিপ্ত অবস্থাকে বুখান বলা যাঁয়। 
এখানে বিক্ষিগুকে বুাখান বলা হইয়াছে । 
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প্রজ্ঞাপ্রত্যয়ঃ, প্রজ্ঞাসংস্কারন্ত বিবদ্ধমানতা৷ এব বিক্ষেপসংস্কারস্ত তজ্জপ্রত্যয়স্ত চ ক্ষীয়মাণতা তয়ো- 
বিরুদ্বত্বাৎ। স্ুগমমন্তৎ। সংস্কারাতিশয়ঃ প্রজ্ঞাসংস্কারবাহুল্যম্। প্রজ্ঞরা হেয়তাখ্যাতিঃ ততঃ 
বৈরাগ্যং ততঃ কাধ্যাবসানম্। চিত্তচেষ্িতং খ্যাতিপধ্যবসানম্্-_বিবেকখ্যাতৌ জাতায়াং ন কিঞ্চিৎ 
চেষ্টিতমবশিষ্যতে বিবেকস্ত সম্প্রজ্ঞাতন্ত শিরোমণি; । ও 

৫১। কিঞ্চান্ত ভবতি। তন্তাপি নিরোধে- পরেণ বৈরাগ্যেণ সম্প্রজ্ঞাতফলন্ত বিবেকস্যাপি 
নিরোধে সর্বপ্রত্যয়নিরোধাৎ নিবীজঃ সমাধিঃ__অসম্প্রজ্ঞাতঃ কৈবলাভাগীযে৷ নিবীজঃ সমাধিরিত্যর্থ 
ইতি সুত্রার্থঃ। স নেতি। স নিবীজেো ন তু কেবলং সমাধিপ্রজ্ঞাবিরোধী- প্রজ্ঞারূপপ্রত্যয়- 
নিরোধকৃত, কিন্তু প্রজ্ঞাক্কতানাং সংস্কারাণামপি প্রতিবন্ধী--ক্ষয়কুদ তবতি। কন্মার্দিতি। নিরোধ্জঃ 
সংস্কারঃ__পরবৈরাগ্যরূপনিরোধগ্রযস্বান্থভবক্ৃতঃ সংস্কারঃ সমাধিজান্ সংস্কারান্-_প্রজ্ঞাস-স্কারান্ 
বাধতে নিশ্রত্যয়ীকরণাৎ। প্রত্যয়জননমেব সংস্কারস্য কাধ্যম্। প্রত্যয়াহুবে সংস্কারস্য ক্ষয়ঃ 
প্রত্যেতব্যঃ। নিরোধস্যাপি অন্তি সংস্কার; নিরোধস্য বিবদ্ধমানত। দর্শনাৎ তদবগম্যতে। নন 
নিরোধো ন প্রত্যয়ঃ অতঃ কথং তদ্য সংস্কারঃ, প্রত্যয়স্যৈব সংস্কারজনননির়মার্দিতি। সত্যম্। 
তত্রাপি প্রত্যয়ক্কত এব সংক্কারঃ। প্রাগ, নিরোধাৎ প্রত্যয়প্রবাহে৷ ভিগ্ঠতে, ততস্তত্েদরূপস্য 
প্রত্যপ়স্য সংস্কারে! জায়েত। তথা নিরোধ্ভঙ্গ রূপস্য প্রত্যয়স্যাপি সংস্কারো জায়েত। স প্রত্যয়- 

অনুভব হইতে প্রজ্ঞার সংস্কার হয়, তাহা হইতে পুনঃ প্রজ্ঞারপ প্রত্যয় হয়। এইরূপে 
প্রজ্ঞাসংস্কারের ব্ধমানত। এবং তদিরুদ্বত্বহেতু বিক্ষেপসংস্কার ও তৎসংস্কারজ প্রত্যয়ের ( হুর্ববলতা- 
প্রুক্ত) ক্ষীরমাণতা হইতে থাকে। অন্থাংশ স্গম। সংস্কারাতিশয় অর্থাৎ প্রজ্ঞাসংস্কারের 
বাহুল্য । প্রজ্ঞার দ্বারা বিষয়ে হেয়তাখ্যাতি হয, তাহ! হইতে বৈরা্য, বৈরাগ্য হইতে বাহা কর্মের 
অবসান হয়। চিত্তের চেষ্টা সকল খ্যাতিপধ্যবসান অর্থাৎ বিবেকথ্যাতিতে পরিসমাপ্ত, কারণ 
বিবেকথ্যাতি উৎপন্ন হইলে চিত্তের কোনও চেষ্ট| বা কাষ্য অবশিষ্ট থাকে না৷ ( যেহেতু ভোগাপবর্থ ই 
চিত্ত-চেষ্টার স্বরূপ, তখন এই উভয় পুরুতার্থ ই.নিষ্পন্ন হইয়| যাঁয়)। সম্প্রজ্ঞাতের শিরোমণি ব 
টরমোৎকর্ষই বিবেকথ্যাতি। 

৫১। তাঁহার অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞানবানের আর কি হয়? তাহা বলিতেছেন। তাহীারও নিরোধে 
অর্থাৎ পরবৈরাগ্যের দ্বারা স্্রন্ভাত সমাধির মুখ্য ফল যে বিবেকখ্যাতি তাহারও নিরোধে, চিত্তের 
স্বপ্রত্যয় নিরুদ্ধ হয় বলিয়! তখন নির্বাজ সমাধি অর্থাৎ অসম্প্রজ্তাতবপ কৈবল্যভাগীয় যে নির্বাজ 
( ভবপ্রত্যয় নির্বাজে কৈবল্য হয় না) সমাধি তাহা সিদ্ধ হয়,_ইহাই হত্রের অর্থ । 

“স নেতি”। সেই নিরবীজ যে কেবল সমাধিপ্রজ্ঞার বিরোধী তাহা নহে অর্থাৎ তাহ! কেবল মাত্র 
প্রজ্ঞারূপ প্রত্যয়েরই নিরোধকারী নহে, পরস্ত প্রজ্ঞাজাত সংস্কার সকলেরও প্রতিবন্ধী বা নাশকারী। 
কন্মাদিতি, | নিরোধজসংস্কীর অর্থাৎ পরবৈরাগ্যরূপ সর্ববৃত্তি-নিরোধের যে অভ্যাস তাহার 
অনুভব্জাত যে সংস্কার, তাহা সমাধিজ সংস্কারকে অর্থাৎ প্রজ্ঞাসংস্কারকে বাধিত করে, কারণ তাহা 
চিন্তকে সর্বধপ্রতায়শুন্য করে। সংস্কারের কার্ধযই প্রত্যয় উৎপাদন করা, কিন্ত তখন নূতন কোনও 
প্রত্যয় উদ্দিত হয় না বলিয়! সংস্কারেরও ( কার্ধ্যাতাবে ) ক্ষয় হয়, ইহা বুঝিতে হইবে। নিরোধেরও 
যে সংস্কার হয় তাহা নিবোধ অবস্থার বর্ধমানত৷ দেখিয়! জান! বায় (কারণ সঞ্চিত সংস্কীরেই 
তাহা সম্ভব )। নিরোধ ত প্রত্যয় নহে, অতএব কিরূপে তাহার সংস্কার হয়, কারণ প্রতায় হইতেই 
সংস্কার উৎপন্ন হয়, ইহাই ত নিয়ম? ইহা সত্য। কিস্তু সেস্থলেও প্রত্যয় হইতেই সংস্কার হয়। 
নিরোধের অব্যবহিত পূর্যে প্রত্য়ের প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হয়, তাহাতে সেই 'বুখানপ্রবাহের বিচ্ছিন্নতা*- 
রূপ প্রত্যয়ের সংস্কার সঞ্জাত হয় ( এখানে বুখান অর্থে প্রধানত একাগ্রতার প্রত্যর বুঝীইতেছে ), 
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নিরোধনসংস্কারব্তথা নিরোধভঙ্গসংস্কার এব নিরোধসংস্কারঃ 
যেন বৈরাগ্যবলেন প্রত্যয়প্রবাহভঙ্গ স্তসা প্রাবল্যাৎ নিরোধসংস্কারস্য বিবর্দমানত৷ ৷ সম্প্রজ্ঞাত- 

সংস্কারনাশে নিশ্রত্যুহেন পরবৈরাগ্যেণ শাশ্বতঃ প্রত্যরপ্রবাহতেদঃ স্তাৎ তদেব কৈবস্যম্। প্রতায়- 
প্রবাহতঙ্গো যদা অবচ্ছিন্নকালব্যাপী তদা স নিরোধসংস্কার ইতি বক্তবাঃ | যদা তু তন্ত শাশ্বত উপরম- 
স্তদা ততসংস্কারস্তাঁপি প্রণাঁশ ইতি বিক্েম্। বুখানেতি। ব্যুখানন্) __বিক্ষেপন্ত নিরোধন্তদ্রপঃ 
সমাধিঃ সম্প্রস্তাতসমাধিঃ, তৃন্তবৈঃ সহ কৈবল্যভাগীয়ৈ নিরোধজৈঃ- _নিরোধকৃত্তিঃ পরবৈরাগাজৈঃ 
সংস্কারৈঃ চিত্তং স্বন্যাম্ অবস্থিতায়াং__নিত্যায়াং প্রক্কতৌ প্রবিলীয়তে--পুনরুখানহীনং লরং 
প্রাপ্মোতি ৷ তম্মাদিতি ৷ অধিকারবিরোধিনঃ__চেষ্টাপরিপন্থিনঃ | চেষ্টিতমেব চিত্তন্ত স্থিতিহেতু । চিত্তন্ত 
শা্বতবিনিবর্তনাত পুরুষ: ম্বরূপপ্রতিষ্ঠঃ, শুদ্ধঃ-__গুণাতীতঃ, মুক্তঃ-_ছুঃখোপচারহীন ইত্যুচ্যতে ইতি। 

পাদেহস্মিন্ সমাহিতচিত্তস্ত যোগঃ তৎসাধনসামান্তঞ্চ উত্তম্ সমাধিপুশ! চ কৈবল্যমুপপার্দিতমিতি | 
ইতি সাংখ্যযোগাচাধ্য-শ্রীহরিহরানন্দ-আরণ্য-কৃতায়াং বৈয়াসিক-শ্রীপাতঞ্জল-সাংখা- 

প্রবন্ভাষ্স্ত টাকায়াং ভান্বত্যাং প্রথমঃ পাদঃ। 

এবং নিরোধের ভঙ্গের অর্থাৎ প্রতাম়ের উদ্ভবেরও সংস্কার হয়, অতএব প্রত্যরনিরোধের সংস্কার 
এবং নিরোধের ভর্গরূপ অর্থাৎ “বিচ্ছিন্ন প্রত্যয়ের উখান'-রূপ প্রতায়েরও সংস্কার হয়-_এই 
দ্বিবিধ প্রত্যয়ের সংস্কারই নিরোধসংস্কার। (ইহা বস্তুত নিরুদ্ধ অবস্থার সংস্কার নহে। প্রত্যয়ের 
লয় এবং কিয্ৎকাল পরে তাহার উদয়__নিরোধের এই ছুই সীমাধুক্ত প্রত্যয়ের যে সংস্কার তাহাই 
নিরোধসংস্কার, এবং এ দুই সীমার ব্যবধানের বৃদ্ধিই নিরোধের বৃদ্ধি )। 

যে বৈরাগ্যবলের ছার! প্রত্যয়প্রবাহের ভঙ্গ হয় তাহার শক্তির প্রাবল্য অনুসারে 
নিরোধসংস্কারের বৃদ্ধি হইতে থাকে। সম্প্রজ্ঞাতরূপ বুখানসংস্কার সম্যক বিনষ্ট হইলে 
অবাধ বা নির্ধিগ্রব পরবৈরাগ্যের দ্বারা যে শাশ্বত কালের জন্য প্রতায়-প্রবাহের রোধ 
তাহাই কৈবল্য। প্্রত্যরপ্রবাহের ভঙ্গ ঘখন অবচ্ছিন্ন বা নির্দিষ্ট কালব্যাপী হয় তখনই তাহাকে 
নিরোধসংস্কার বলা হয় ( পুনশ্চ প্রতায় উঠে বলিয়৷ )। যখন তাহার শাশ্বত উপরাম বা রোধ হয় 
তখন তাহার সংস্কারেরও সম্পূর্ণ নাশ হয়, ইহা বিবেচ্য । 

'বুখানেতি' ৷ বুখানের বা বিক্ষেপের নিরোধ-রূপ যে সমাধি অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি তজ্জাত 
সংস্কার এবং কৈবল্যভাগীয় মুখ্য যে ( সর্ধববৃত্তি ) নিরোধজ সংস্কার অর্থাৎ চিত্তের নিরোধ-সম্পাদনকারী 
পরবৈরাগ্যজাত সংস্কার_-এই উতয় জাতীয় সংস্কারের সহিত চিত্ত, তাহার অবস্থিত বা! নিত্য প্রকৃতিতে 
বিলীন হয় বা! পুনরুখানহীন লয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ স্বকারণে শাশ্বত কালের জন্য লীন হইয়া থাকে | 

“তন্মার্দিতি' ৷ অধিকার-বিরোধী অর্থাৎ চেষ্টার পরিপন্থী ব৷ বিরোধী । সঙ্কল্পরূপ চেষ্টাই চিত্তের স্থিতির 
বা বাক্ততার হেতু (অতএব সঙ্কল্পের রোধেই চিত্তের প্রলয় )। চিত্ত শাশ্বত কালের জন্ঠ প্রলীন হওয়ায় 
পুরুষ তখন স্বরূপপ্রতিষ্ঠ ( বৃত্তিসারূপ্যের অভাব ঘটায় ), শুদ্ধ, গুণাতীত ও মুক্ত অর্থাৎ ( ছঃখাঁধার 
চিত্তের জ্ঞাতৃত্বরূপ উপচার ন! থাকায় ) আরোপিত ছুঃখহীন হন-_এইরূপ বলা যায় অর্থাৎ আমাদের 
দৃষ্টিতে এরূপ বলিতে হয়, (যদিও পুরুষ সদাই এ এ লক্ষণযুক্ত তথাপি তিনি বুদ্ধির জ্ঞাতা” এই 
দৃষ্টিতে যে যে লক্ষণ তাহাতে আরোপিত হইত, তখন আর তাহা ব্যবহারের অবকাশ থাকে ন|)। 

এই পাদে সমাহিত চিত্তের যে যোগ অর্থাৎ চিত্ত ধাহার সমাহিত তীছার যোগ কিরূপ ও 
তাহার কয় প্রকার ভেদ ইত্যাদি এবং তাহার যে সাঁধারণ সাধন (বিশেষ ভাবে নহে ), তীহা উক্ত 
হইয়াছে এবং সমাধির দৃষ্টিতে কৈবল্যও যুক্তির দ্বার! স্থাপিত হইয়াছে। 

প্রথম পাদ সমাপ্ত। 



ছিতীয়; পাদ? । 

১। উদ্দিষ্টঃ সমাহিত ইতি। মনঃপ্রধানসাধনানি তথ! অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ সিদ্ধস্ত 
সমাধেরবাস্তরতেদাস্তৎফলভূতং কৈবল্যঞ্চেতি যোগঃ প্রথমে পাদে উদ্দিষ্টঃ। কথং ব্যুখিতেতি | 
বৃখিতগ্ত-_নিরন্তরধ্যানাভ্যাস-বৈবাগাভাবনাহসমর্থন্ত চেতসং কথং-_কৈধোঁগাগুকুলক্রিয়াচরণৈ ধোগঃ 
সম্ভবেদিতি। অনার্দীতি। কর্ম কর্মমফলান্ুভবঃ, ক্রেশঃ-_ দুঃখমূলমজ্ঞানম্ তাভ্যাং জাতা 
অনাদিবাসনা-__স্মৃতিফলসংস্কাররূপা তথা চিত্রা, তথা ব্ষিযুজালসম্প্রযুক্তা অশুদ্ধিঃ__যৌগান্তরায়ভূতং 
রজব্ডতমোমলমিত্যর্থঃ । অযোঁনাভিহতঃ পাঁধাণ ইব সাশুদ্ধি স্তপসা বিরলাবয়বা ভবতীতি। তপক্ত 
চিন্তপ্রসাদকরাণাম্ আসনপ্রাণায়ামোপোষণাঁদীনাং ক্লেশসহনং সুখত্যাগশ্চ। কায়সংযমন্তপঃ, 
বাকৃসংঘমঃ স্থাধ্যায়ঃ। ঈশ্বরপ্রণিধানস্ত মানসঃ সংযম ইতি। এভির্বাহাকর্মবিবতঃ শান্তে। 
দাস্ত উপরতস্তিতিক্ষু ভূঁত্বা সমাধ্যত্যাসসমর্ণো ভবেৎ। কর্মবিরতবে যোগমুদ্দিশ্ত কন্মীচরণং 
রি স চ কণ্টকেন কণ্টকোদ্ধারবদ যোগাঙ্গভূতেন কর্ণ! যোগপ্রতিপক্ষকর্মমণা ম্ 

শুলনম্ । 

১। এউদ্দিষ্টঃ সমাহিত ইতি | মনঃপ্রধান অর্থাৎ যাহাতে বাহ্ ক্রিয়া কম, এরূপ সাধন সকল 
এবং অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা সাধিত যে সমাধি ও তাহার অন্তর্গত যে সকল বিভাগ এবং তাহার 
ফলরূপ যে কৈব্ল্য--এইসব যোগের বিষয় প্রথম পাঁদে বিবৃত হইয়াছে। “কথং বুখিতেতি, । 
বৃখিত চিত্তের অর্থাৎ যে চিত্ত নিরস্তর ধ্যানাত্যাস ও বৈরাগ্যভাবন! করিতে অসমর্থ ( অস্থিরতা- 
বশত ), তাহার পক্ষে কিরূপে অর্থাৎ যোগানুকুল কোন, কোন, কর্মাচরণের দারা যোগসিদ্ধি হইতে 
পারে, তাহা বলিতেছেন। “অনাদীতি” | কর্শ অর্থে (এখানে) কর্মফলের ( ভোগরূপ ) 
অন্নুতব। ক্লেশ অর্থে দুঃখের যাহা মূল এরূপ অন্ঞান। এই উভয়বিধ অনুভব হইতে জাত, 
্থৃতিমাত্র যাহার ফল তাদৃশ সংস্কারূপ অনাদি যে বাসনা! তন্বার! চিত্রিত এবং বিষয়জালসংঘুক্ত 
অশ্ুদ্ধি অর্থাৎ যোগের অন্তরারস্বরূপ রজক্তমোমল, সেই অশুদ্ধি লৌহ মুদগরের দ্বারা অভিহত পাঁষাণের 

ন্যায়, তপন্তার দ্বার! চুর্ণ বা ক্ষীণ হইয়া! যায়। চিত্তের প্রসাদকর অর্থাৎ স্থিরতা-সম্পাদক যে আসন, 
প্রাণায়াম ও উপবাস আদির জন্য কষ্টসহন এবং ( শারীরিক ) সুখত্যাগ- তাহাই তপস্তা। তপস্তা 
অর্থে ( প্রধানত ) শরীরের সংযম, স্থাধ্যায় অর্থে বাকৃ-সংঘম এবং ঈশ্বর-প্রণিধান মানস তগন্ত]। 
ইহাদের আচরণের ফলে বাহা কর্ম হইতে বিরত হইয়৷ শীস্ত বা বাহ্কর্মবিরত, দাস্ত বা 
সংযতেক্্িয়, উপরত বা বৈরাগ্যধুক্ত এবং তিতিক্ষু বা সহিষ্ণু হইয়া৷ সমাধির অভ্যাস করিবার 
"সাম্য হয়। 

যোগ বা চিত্তস্থৈর্যের উদ্দেশে, কর্মে বিরাগ উৎপাদনার্থ অর্থাৎ বাহ্ কর্ণ হইতে ক্রমশঃ নিবৃত্ত 
হইবার জন্য থে কন্মানুষ্ঠান তাহার নামই ক্রিয়াঘোগ। কণ্টকের দ্বারা যেমন কণ্টকোদ্বার করা হয় 

সেইরূপ ঘৌগাঙ্গভৃত বা যোগানুকুল কর্মের দ্বারা যোগের বিরুদ্ধ বর্সকলের উন্লন করা হয়। 
( অতএব নিয়তই কর্ণ করিতে থাকা! অথবা যে কন্মের ফলে কর্মক্ষয় হয় না, তাহা ক্রিন্নাযোগের 
লক্ষণ নহে ইহা! বুঝিতে হুইবে )। 



৬১৬ ভাম্বতী। [ ২২-৩ 

২। ক্রিয়াযৌগঃ অতনুন অবিষ্ঠা্দীন্ ক্রেশান্ তনূন্ করোতি। প্রতনূরুতাঃ ক্রেশাঃ 
প্রসংখ্যানরূপেণাগ্রিনা-__বিবেকেনেত্যর্থট ভূষ্টবীজকল্প। ভবস্তি। ভূষ্টানি মুদগাদিবীজানি যথ! 
বীজাকারাণ্যপি ন প্ররোহস্তি তথ! বিবেকখ্যাতিমচ্চেতসি স্থিতা: সুক্ষমাঃ ক্রেশ। অপ্রসবধর্ম্িণো ভবস্তি। 
ক্লেশসম্তানং ন বদ্ধয়েযুরিত্যর্থঃ | কিং তু তদা বুদ্ধিপুরুষবিবেকখ্যাতিরেব চেতসি প্রবর্তেত। সাচ 
খ্যাতিরপা সুস্মা গ্রস্তা ক্লেশৈঃ অপরামৃষ্ট' অনভিভূতা ইত্যর্থ: প্রান্তভূমিং লব! পরিপূর্ণা সতী প্রজ্ঞের- 
্ার্থস্তাভাবাৎ সমাপ্তাধিকারা-_-আরম্তহীনা লন্ধপর্যবসান! ইত্যর্থঃ, প্রতিপ্রসবায় কন্পিষ্যতে প্রলীনা 
ভবিষ্যৃতীত্যর্থঃ ৷ ইন্ধনং দগ্ধ যথাগ্রিঃ শ্বযং লীয়তে সাত্র উপমা । এবং ক্রিয়ারূপাণ্যপি তপআদীনি 
সর্ববৃত্তিনিরোধস্ত জ্ঞানসাধ্যস্ত যোগন্ত বহিরঙ্গতাং লভন্তে | 

৩। ছুঃখমুলাঃ পরমার্থপ্রতিপক্ষা বিপধ্যয়া এব পঞ্চ ক্রেশাঃ। তে স্তনামানাঃ সংস্কাঁর- 
প্রত্যয়রূপেণ তন্বান। বিবদ্ধমান| বেতার্থ:, গুণানাম্ অধিকারম্-_কাধ্যারন্তণ-সামর্থ্যমিত্যর্থ; দ্রঢয়ন্তি। 
অত এব মহদাদিরূপং চিত্তবৃত্তিবূপং সংস্যতিরূপঞ্চ পরিণামম্ অবস্থাপযন্তি--পরিণামস্ত অরস্থিতেঃ 

শীল শশা 

২। ক্রিয়াষোগ অতন্থু বা! স্থুল মবিগ্াদি ক্লেশ সকলকে তন্থু বা ক্ষীণ করে। এঁ ক্ষীণীকৃত 
ক্লেশ সকল প্রসংখ্যান বা বিবেকথ্াযাতিরূপ অগ্নির ছার! দগ্ধবীজবৎ হয়। ভূষ্ট (ভাজ! ) মুদগ (মুগ ) 
আর্দি বীজ যেমন বীজের ন্যায় আকারবিশিষ্ট হইলেও তাহ! হইতে অস্কুরোদগম হয় না, সেইরূপ 
বিবেকপ্রতিষ্ঠ চিত্তে স্থিত সুক্ষ ক্লেশ সকলও অপ্রসবধন্্মী হয় অর্থাৎ তাহা ক্লেশসন্তানের বৃদ্ধি ব| 
নূতন ক্লেশোৎপাদন, করে না। পরস্ত তখন বুদ্ধি ও পুরুষের বিবেকখ্যাতিবপ অক্িষ্টা বৃত্তিই চিত্তে 
প্রবত্তিত হয়। 

সেই খ্যাতিরূপ হুঙ্ষ প্রজ্ঞা ক্লেশের দ্বারা অপরামুষ্ট অর্থাৎ অনভিভূত হওত প্রীন্তভূমি বা চরম 
উৎকর্ষ লাভ করার পরিপূর্ণ বলিয়া এবং প্রজ্ঞের বিষয়ের অভাবে (কারণ তখন পরমার্থবিষয়ক 
জ্ঞাতব্য আর কিছু থাকে ন1) সমাপ্ডাধিকার বা কার্ধ্যজননের প্রচেষ্টাহীন হওয়াতে ( কার্য্যাভাবে ) 
অবসান প্রাপ্ত হইয়! গ্রতিপ্রসব প্রাপ্ত হয় বা প্রলীন হয় (তাহা! আমর! জানিতে পারি। কারণ 
বৃত্তিরপ কাধ্যের দ্বারাই চিত্ত ব্যক্ত থাকে, তাহার অভাব ঘটিলেই চিত্ত স্বকারণে লীন হইবে )। 
এ বিষয়ে উপম! যথ৷ অগ্নি যেমন স্বীয় আশ্রয় ইন্ধনকে দগ্ধ করিয়া! স্বয়ং লীন হয়, তদ্বৎ (চিত্ত 
ভোগাপবর্ণরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া শ্বকারণে লীন হয়)। (ক্রিয়ারূপ সাধনও যে খোঁগাঙ্গ তাহা 
বলিতেছেন ) এই কারণে তপ আদিরা ক্রিয়ারূপ সাধন হইলেও অর্থাং তাহারা আধ্যাত্মিক ধ্যানাদি 
সাধনের ন্যায় সাক্ষাতভাবে চিত্তরোধকর না হইলেও, সর্ধবৃত্তি-নিরোধরূপ যে জ্ঞানসাধ্য অর্থাৎ 
মাধ্যান্সিক সাধনসাঁপেক্ষ, যোগ তাহার বহিরঙ্গত৷ লাভ করে অর্থাৎ তাহার বাহ ঙ্গরূপে গণ্য হয় 
( অতএব তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ নহে )। 

৩। ছুঃখমূলক এবং পরমাথের বিরোধী বিপধ্যয় বৃদ্তি সকলই পঞ্চ ক্লেশ অর্থাৎ বিপর্ধ্য় বন- 
প্রকার থাকিতে পারে কিন্তু তন্মধ্যে যাহার! দুঃখদ এঘং পরমার্থের প্রতিপক্ষ তাহাদিগকেই এই শাস্ত্রে 
ক্লেশরূপে নির্দিষ্ট কর। হইরাছে। ( আকাশ নীল কেন ?_ তথ্িষয়ক বিপধ্যয় জ্ঞান থাকিলেও ক্ষতি 
নাই, কিন্ত 'অনিত্য বিষয়কে নিত্য মনে করিয়া তাহাতে যে রাগবেষাদিরপ বিপধ্যরবত্তি হয় তাহা 
পরিণামে অথবা! বর্তমানে ছুঃখদায়ক বলিয়। তাহাদিগকে ক্লেশরূপ বিপধ্যয়ের মধ্যে গণিত 
করা হইয়াছে )। 

সেই ক্রেশ সকল স্ন্দনাঁন বা চঞ্চল হইয়। অর্থাৎ সংস্কার ও প্রত্যয়ৰপে বিষ্ৃত বা বর্ধিত হইয়া 
গুণের অধিকারকে ব1 কাধ্যজননসামর্থ্কে সুদৃঢ় করে অর্থাৎ প্রবৃত্তির অভিমুখ করে । অতএব 
মহদাদিরূপ, চিত্ববৃত্তিরপ এবং সংস্থতিরূপ বা জন্মৃত্যুর প্রবাহরূপ ত্রিগুণের পরিণামকে অবগ্চাপিত 
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প্রবর্তনায়া বা হেতবো৷ ভবস্তীত্যর্। যথ। অপত্যার্থং পিত্রোঃ প্রবর্তনং তথা ক্লেশকারণানাং 
মহদাদীনামপি কাধ্যকারণশৌতোরূপেণ উন্নমনং প্রবর্তনমিত্যর্। তে চ ক্রেশাঃ পরম্পরসহাষ 
জাত্যাযুর্ভোগরূপং কর্ম্মবিপাকম্ অভিনির্থরন্তি__নির্বর্তয়স্তীতি | 

৪। চতুবিধকল্লিতানাম্-_-মশ্ষিহাঁরাগদেষাভিনিবেশানামিত্যর্থ । তত্রেতি। শক্তি: ক্রিয়া 
জননী, তন্মাত্রপ্রতিষ্ঠানাং ক্রেশানাং প্রন্থপ্তিধিতরী ভবিষ্যক্রিরাজননী চ দগ্ধবীজোপম। ক্রিয়াজনন- 
সামর্থ্যহীনা বন্ধ্যা চেতি। আগা! বিষয়ে প্রাপ্তে বিবুধ্যতে ন তথা অন্ত্যেতি বিবেচ্যম্। প্রসংখ্যানবতঃ 
__বিবেকখ্যাতিমতঃ। চরনদেহ ইতি। মনঃপ্রাণেন্দিয়ক্রিযাং রুন্ধতো বিবেকমাত্রে চিত্তসমাধান- 
সামর্থ্যাৎ ন তন্ত যোগিনঃ পুনঃ শরীরধারণং স্তাৎ ততশ্চরমদেহো-_জীবন্মুক্ত ইতি। 

সতামিতি। বিবেকঃ প্রত্যক়বিশেষঃ, প্রত্যন্ত দ্রষ্দৃশ্ত-সংযোগমন্তরেণ ন সম্তবেৎ, তম্মাদ্ 
বিবেককালেহপ্যন্তি চিত্তোপাদানভূত অস্মিতা। সা ৮ বিবেকাদ্ অন্তং সাংসারিকং প্রত্যয়ং 
ন জনয়তীতি সত্যপি সাম্মিত৷ দগ্ধবীভোপমা বীজসামথ্যহীনা।  যথোক্তং “বীজান্গন[যপদগ্ধানি ন 
রোহস্তি থা পুনঃ | জ্ঞানদগ্ধৈ ভ্তথা ক্রেশৈ নাত্বা সম্পগ্ধতে পুনরিতি |” 

প্রতিপক্ষেতি। অশ্মিতায়া; প্রতিপক্ষ আত্মনঃ করণব্যতিরিক্ততাভাঁবনা, রাগস্ত বৈরাগ্যভাঁবনা, 
ঘ্বস্ত মৈত্রীভাবন!, অভিনিবেশশ্ত চ অজরোহহমমরোহহমিত্যাদিভাবনা । তপ্যস্বাধ্যায়-সহগতয়া 

করে অর্থাৎ পরিণামের অবস্থিতির ঝ৷ প্রবর্তনার হেতুম্বরূপ হন্ব। বেমন সন্তানের জন্য পিতামাতার 
প্রবর্তনা তেমনি (এ ক্রেশের দারা ) কাণ্যকারণ-প্রবাহরূপে ক্লেশের কারণম্বরূপ মহদাদিরও উন্নমন ব| 
প্রবর্তনা দেখ! যায় ( অর্থাৎ মহৎ হইতে অহংকার, তাহা হইতে মন এইরূপ কারণ-কাধ্য নিয়মে 
ছুঃখমূল প্রপঞ্চের স্যষ্টি হয়)। সেই পঞ্চক্লেশ পরম্পর সহযোগী হইয়! জাতি, আধু ও ভোগরূপ 
কর্মফলকে নির্বস্তিত ব৷ নিষ্পাদিত করে। 

৪। চতুবিধকপে নিভক্ত কলেশের অর্থাৎ অশ্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই চতুবিধের 
(ক্ষেত্র অবিদ্ভা )। “মত্রেতি'। শক্তি হইতেই ক্রিয়! উৎপন্ন হয়, সেই শক্তিরপে বা প্রন্গত 
ভাবে ক্লেশ সকলের যে স্থিতি তাহা ছুই প্রকার, এক-_ ভবিষ্যৎ ক্রিয়৷ উৎপাদনের হেতুরূপে স্থিতি, 
আর দ্বিতীয় দগ্ধবীজোপম বা ক্রিয়া উৎপন্ন করিবার সামর্থাহীন বন্ধ্যাত্বরূপা প্রনুপ্তি ( ইহাকে ক্লেশের 
পঞ্চমী অবস্থাও বলা হয় )। প্রথমোক্ত ক্লেশ উপবুক্ত বিষয় পাইলে জাগরিত বা ব্যক্ত হয়, শেষোক্ত 
তাহা হয় না, ইহা বিবেচ্য । প্রসংখ্যানবান্ অর্থে বিবেকথ্যাতিমান্। 'চরমদেহ ইতি । মনের, প্রাণের 
এবং ইন্দরিয়ের অর্থাৎ শরীরাদির ক্রিম রোধ করিয়া বিবেকমাত্রে চিন্তকে সমাহিত করিবার সামর্থ্য 
থাঁকে বলিয়া সেই ঘোগীর পুনরায় দেহধারণ হয় না (কারণ শরীরাদির ক্রিধার সংস্কার হইতেই 
পুনরায় দেহধারণ হয় ), তজ্জন্ঠ তাহাকে চরমদেহ বা জীবন্ত বলা হয়। 

'সতামিতি” | বিবেক একরপ প্রত্যয়, দ্রষ-দৃশ্ের সংযোগ ব্যতীত কোনও প্রত্যয় হইতে পারে 
না, সেই হেতু বিবেকজ্ঞানকালেও চিত্তের উপাদানভৃত দ্রষ-দৃশ্তের একত্বখ্যাতিরূপ অস্মিতা! কেশ থাকে । 
(কিন্তু তখন দ্রষটু-দৃশ্যের ) বিবেক প্রতিষ্ঠিত থাকাতে তাহ! অর্থাৎ সেই অস্মিতা ক্লেশ, কোনও 
সাংসারিক অর্থাৎ জন্মমৃত্যু-নিষ্পাদক প্রত্যর উৎপাদন করে ন1 ; তজ্জন্য তখন সেই অস্মিতা বর্তমান 

থাকিলেও তাহ! দগ্ধবীজবৎ অস্কুরোৎপাদনের সাঁমর্থাহীনা হইয়া থাকে। যথ! উক্ত হইয়াছে-_ 
“অগ্নিদগ্ধ বীজের যেমন পুনরায় প্ররোহ হয় না! তদ্বৎ জ্ঞানদগ্ধ ক্লেশবীজের অন্কুর উৎপন্ন হইয়৷ আত্মা 

১ র্লেশসম্পন্ন হন না।” 
র্ প্রৃতিপক্ষেতি”। অস্মিতা-কলেশের প্রতিপক্ষ__আত্মাকে বুদ্ধি আদি করণ হইতে প্থকৃ 

ভাঁকা৷ বরা, রাগের প্রতিপক্ষ বৈরাগ্য-ভাবনা, দ্বেষের প্রতিপক্ষ মৈত্রী-তাবনা, “আমি 
৭৮ 
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প্রতিপক্ষভাবনয়! ক্লেশান্তনবে৷ তবস্তি। সর্ব ইতি। চতশ্যঘপি অবস্থান্থ অবস্থিতাঃ ক্রেশাঃ ক্রিশ্স্তি 
পুরুষং সম্প্রতি বা উত্তরকালে বেতি ক্লেশবিষয়ত্বং নাঁতিক্রামন্তি। বিশিষ্টানামিতি। অবস্থা- 
বিশেধাঁদেব প্রনুপ্যাদিভেদ ইত্যর্থঃ। অভিগ্নবতে-ব্যাপ্পোতি সর্ব এব অবিষ্ভালক্ষণান্তর্গতা 
ইত্ার্থঃ। যদ্দিতি। অবিগ্যয়। বস্ত অতদ্রপেণ আকার্ধযতে--আকারিতং ক্রিয়তে, ইতরে চ 
ক্রেশান্তন্মিথ্যাজ্ঞানানূগামিন ই'ত তে অবিষ্ভামন্ুশেরতে__মবিষ্ঠামপেক্ষ্য বর্তৃন্ত ইত্যর্থঃ | ক্ষীয়মাণাম্ 
অবিগ্াম্ অন্ু--্ষীরমাণায়াম্ অবিদ্যারাম্ ইত্যর্থ, তে ক্ষীয়ন্তে। 

৫। স্থানার্দিতি। দেহস্ত বীজমশুচি, তথা স্থানং মাতুরুদরং, লালাদিমিশ্রতুক্তান্নপাঁনম্ 
উপষ্টস্তঃ__সংঘাতঃ, ঘর্সিজ্ঘানাদি নিঃন্তন্দ ইত্যেতৎ্ সর্বমশুচি, কিঞ্চ নিধনাৎ তথা আধেয়- 
শৌচত্বাৎ_ পুনঃ পুনঃ শৌচস্ত বিধেযত্বাৎ কায়ঃ অশুচিরিত্যর্থঃ। রাগাদশুচৌ শুচিখ্যাতিঃ 
দ্বেষাদ্ দুঃখে সুখখ্যাতি ধতো৷ দ্বেষজম্ ঈর্যাদিকং সন্তাপকরমপি অন্ুকুলতয়া উপনহান্তি দেষিণে! জনাঁঃ। 

অশ্মিতয়। অনাত্মনি আত্মথ্যাতিঃ, তথাভিনিবেশাদ অনিত্যে নিত্খ্যাতিঃ। বাহ্যতি। 
চেতনে---পুত্রপত্বাদিযু,. অচেতনে__ধনাদিষু, উপকরণেষু _ভোগ্য্রব্যেদ্িত্যর্থঃ, সুখছ্ঃখ- 

(আত্মা) 'অজর অমর'_এইরূপ ভাবনা অতিনিবেশের প্রতিপক্ষ-ভাবন1 ৷ তপ:স্বাধ্যায়াদি- 
পূর্বক এই সকল প্রতিপক্ষ-তাবনার দ্বার! ক্রেশ সকল ক্ষীণ হয়। “সর্ব ইতি, | প্প্রন্থপ্ড আদি 
চারিগ্রকারে স্থিত ক্রেশ মনুষ্যকে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে ক্রেশ প্রদান করে বলিয়। তাহার! ক্রেশ- 
বিষয়ত্বকে অতিক্রম করে না অর্থাৎ সুপ্তই হউক ঝ৷ ব্যক্ত হউক তাহারা ক্লিট! বৃত্তিরপেই গণিত হয়। 

€বিশিষ্টানামিতি । ক্লেশ সকলের অবস্থা-ভেদ অনুযায়ী তাহাদের প্রসুপ্ু-আদি ভেদ কর! 
হইয়াছে। (অবিদ্য! উহাদ্দিগকে ) অভিপ্লাবিত বা ব্যাপ্ত করে অর্থাৎ উহার সকলেই 
অবিদ্যালক্ষণের অন্তর্গত । 'যদিতি'। অবিদ্যার দ্বারা এক বস্ত ভিন্নরূপে আকারিত হয় অর্থাৎ 
অন্তরূপে জ্ঞাত হয়। অন্য চতুবিধ ক্লেশ সকল সেই মিথ্যাজ্ঞানের অনুগামী বলিয়৷ তাহার! 
অবিদ্যাকেই অনুসরণ করে ঝ| পশ্চাতে থাকে অর্থাৎ অবিদ্ভীকে অপেক্ষা করিয়াই তাহার বর্তমান 
থাকে । তাহার! ক্ষীয়মাণ অবিগ্ভার পশ্চাতে ( অনুবর্তন করে ) অর্থাৎ বিদ্যা ক্ষয় হইলে তাঁহারাও 

ক্গীণ হয়। 
৫। স্থানাদিতি। দেহের যাহা বীজ তাহা অশ্ুচি, তাহার স্থান মাতৃগর্ভ, তাহা 

লালাদিমিশ্রিত হইয়। ভুক্ত অন্নপানীয়ের উপষ্টন্ত ব। সংঘাত, ঘন্ম কফ প্রভৃতি দেহের নিঃস্তন্দ 

অর্থাৎ ঘর্ম-কফাদি দেহ হইতে নির্গত ক্রেদ-_অতএব ইহারা সবই অশ্ুচি, কিঞ্চ 
নিধন বা মৃত্যু হইলে অশ্রচি হয় বলিয়া এবং আধেয়শৌচত্বহেতু অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ 
শুচি করিতে হয় বলিয়া (শুচি করিলেও শরীর পুনশ্চ মলিন হয়, আবার শুচি করিতে 
হয় বলিয়! ) শরীর অশুচি। রাগ হইতে অশুচিতে শুচিখ্যাতি হয়, দ্বেষ হইতে দুঃখে সুখ্যাতি 

হয় যেহেতু দ্বেষজ ঈর্ধা্দি ছুঃখকর হইলেও ঘেষেযুক্ত লোকে তাহ! অনুকুল মনে করিয়৷ তাহা 
সেবন বা পোষণ করে। 

অন্মিতার দ্বার! অনাত্ম বিষয়ে আত্মখ্যাতি হয় * এবং অভিনিবেশের দ্বারা অনিত্যে নিত্যখ্যাতি 
হয়। “বাহেতি'; চেতনে অর্থাৎ পুত্র পণ্ড আদিতে, অচেতনে অর্থাৎ ধনাদিতে ; উপকরণে বা 

পপ ক পপ সপ ৮০” শীট শা শশী শী শী সা 

* ও বুদ্ধি পৃথক হইলেও তাহাদিগকে একজ্ঞান করাপ বিপর্যয়ের নাম অক্থিত। 
ক্লেশ এবং সেই একত্বজ্ঞানরূপ সংযোগের ফলন্বরূপ যে “আমি জ্ঞাতা-রূপ মূল বৃত্তি তাহার 
£নামও অন্মিতা। অশ্মিত! শব্বের এই ছুই অর্থ বিবেচ্য 
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ভোগাধি্ঠানে চ শরীরে, তথ! পুরুধীভূতে চ উপকরণে মনসি, ইত্যেতেযু অনাত্মদ্রব্যু 
আত্মখ্যাতিঃ__মহং সী ছুঃঘী ইচ্ছাদিমান্ ইত্যাদিঃ আত্মধ্যাতিঃ। তথেতি পরঞ্চশিখা- 
চাধ্যেগোক্তম্। ব্যক্তং--চেতনম্ পুত্রা্দি, অব্যক্তম--অচেতনম্ গৃহাদি, সত্তং দ্রবাম্, আত্মতেন 
অহস্তামমতাম্পদত্েনেত্যর্থঃ। স সর্বঃ__তাদৃশঃ সর্বোজনঃ অপ্রতিবৃদ্ধঃ _সূঢঃ | 

তদ্য। ইতি। বাসোহস্তাস্তীতি বস্তু, তশ্ত সতব্বম্-_বস্তত্বং, ভাবত্বং নাভাবত্তমিত্যর্থঃ বিজ্ঞেয়ম্ 
অমিত্রাদিবং। ন মিত্রমাত্রমিতি-_ন মিত্রমিত্যনির্দিষ্টং কিঞ্দ্ দ্রব্যমান্রমপি ন ইতার্থঃ 
কিন্তু শত্ররের অশিত্রম্। তথ অগোম্পদং-_বিস্তুতো দেশ এব ন তদ্ গোম্পদন্ত অভাবমাত্রম্ 
নাপি অন্তদ্ বস্ব। এবমবিগ্া ন বিষ্ভার। অভানমাত্রং নাপি বস্তস্তরং কিং তু অতন্দ্রপপ্রতিষ্টং 
মিথ্যাজ্ঞানরপং বস্ত এবাবিষ্ঠ।। সর্বমেব মিথ্যাজ্ঞানং বিপধ্যয় জ্তত্র যে তু বিপধ্য়াঃ 
সংস্যতিহ্তবন্তে অবিগ্কেতি বেদিতব্যমূ। ন চাবিষ্ঠা অনির্বতনীয়। কিন্তু অতন্ত্রপপ্রতিষ্ঠং 
মিথ্যাজ্ঞানমিত্যন্তা নির্বচনম্। সা ন প্রমাণম্ নাপি স্তৃতিঃ অতন্দ্রপপ্রতিষ্টস্বাৎ। তন্মাৎ সা 
তদন্যো জ্ঞানভেদে এব। সা চ পৃোত্তরবৃক্তিপ্রবাহরূপত্বাৎ প্রমাণাদিবদ্ বীজবৃক্ষ- 
হ্যায়েনানাদিরিতি | 

৬। দৃক্শক্তিঃ__স্ববৌঁধঃ স্বতো বোধো বাঁ, দর্শনশক্তিস্ত দৃশেঃ ম্বাভাসেন স্বাভাসভূভ ইব 

ভোগ্যবিষয়ে, স্ুখছুঃখরূপ ভোগের অধিষ্ঠানভূত শরীরে এবং পুরুষভূত ব। আত্মরূপে প্রতীয়মান 
উপকরণ যে মন (বাহাকে “আমি” বলিক্। মনে হয় )--এই সকল অনাত্ম বস্ততে আত্মখ্যাতি হয় 
অর্থাৎ আমি সুখী, দুঃখী, ইচ্ছার্দিমান্ঃ এইরূপে তাহাতে মমভা-অহস্ত! যুক্ত আত্মখ্যাতি হয়। 
ততিথেতি'। পঞ্চশিখাচাধ্যের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। বাক্ত ব! চেতন যেমন পুত্রাদি, অব্যক্ত ব! 
অচেতন গৃহাি এরূপ সত্ত্বকে বা! দ্রব্যকে আত্মরপে অর্থাৎ অহস্তামমতাস্পদ রূপে (যাহারা মনে করে ) 
তাহার! সকলেই অপ্রতিবুদ্ধ বা! মুঢ়। 

তিন্তা ইতি*। বস্তু অর্থে যাহার বাস বা অস্তিত্ব আছে, তাহার সহিত ঘাঁহার সতন্ব বা 
সমানতত্ব (একা ) তাহাই বস্তত্ব ব1 বাস্তবত্ব অর্থাৎ তাহা ( অবিদ্যা) যে অভাব-পদার্থ নহে 
তাহা বুঝিতে হইবে, অমিত্রাদিবং। যেমন অমিত্র (শত্রু) 'অর্থে “মিত্রমাত্র নহে'--এরূপ বুঝায় 
না অর্থাৎ “যাহা মিত্র নহে' এরূপ অনির্দিষ্ট লক্ষণধুক্ত (কারণ তাহা যেকি সেকথা ন৷ বলায় 
অনির্দিষ্ট ) কোনও দ্রব্য নহে কিন্তু শত্রু, তেমনি-_-অগোম্পদ অর্থে বিস্তৃত দেশ-বিশেষ ( গোম্পদ-- 
অত্ন্প স্থান), তাহা গোম্পদের অভাবমাত্র নহে ব! অন্য কোনও বস্ত নহে, সেইরূপ অবিদ্যা অর্থে 
বিগ্ার অভাবমাত্র নহে বা তাহ! অন্য কোনও প্রকার বস্ত নহে কিন্তু অতদ্রপপ্রতিষ্ঠ মিথ্যান্ঞানরূপ 
বস্ত বা ভাবপদার্থই অবিদ্ভা। সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানই বিপর্যয় ; তন্মধ্যে যেসকল বিপর্যয় জ্ঞান 
সংস্যতির কারণ তাহারাই অবিষ্া বলিয়া জানিবে। এই অবিস্থা। অনির্বচনীয় বা লক্ষিত. করার 
অযোগ্য, পনার্থ নহে কিন্ত--“অতন্্রপপ্রতিষ্ঠ মিথ্যা-জ্ঞান' ইহাই ইহার নির্বচন বা৷ (বাঁচিক) লক্ষণ। 
তাহ! প্রমাণও নহে, স্থৃতিও নহে কারণ তাহ। অতন্ত্রপ-প্রতিষ্ঠ বা অবথার্থ জ্ঞান, অতএব এ ছুই 

হইতে পৃথক (বিপর্যপ় ) জানবিশেষই অবিষ্তা। তাহা পূর্যবোত্তর বৃত্তির প্রবাহরূপে প্রমাণাদি 
অন্থবৃত্তির স্তায় বীজবৃক্ষ-্াযান্যায়ী অনাদি (অর্থাৎ অবিষ্তাপ্রত্যয় হইতে অবিদ্যার সংস্কার, সেই 
কার হইতে পুনঃ অবিষ্ধা-প্রত্যয় ইত্যাদিক্রমে প্রবাহ্রূপে, প্রমাণাদি অন্য বৃত্তির স্তায় অবিদ্যা 
অনাদি )। 

৬। দৃক্শক্তি ঝা ত্র স্ববোধ বা স্বতঃবৌধ অর্থাৎ তাঁহার প্রকাশের জন্য অন্ত প্রকাশয়িতার 

অপেক্ষা নাই। দ্রষ্টার ত্বপ্রকাশত্বভাবের দ্বারা দর্শনশক্তিও অর্থাৎ বুদধিস্থ বৌধও ম্বাভাসের 
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বৌদ্ধবোধঃ। জ্ঞাতাহমিত্যত্র প্রত্যয়ে বিশুদ্ধো৷ জ্ঞাত৷ দৃকৃ। তত্র চ প্রত্যয়ে দৃশ্তাতিমানরূপেণ 
অহংবাচ্যেন জড়েন প্রত্যয়েন সহ জ্ঞাতুরেকত্বং প্রতীয়তে । স একত্বপ্রতিভাস এবাম্মিতা। তয় 
অত্যন্তবিভক্তা-_অত্যন্তবিভিন্না, অত্যন্তাইসংকীর্ণা__অত্যন্তাবিমিশ্রা ভোক্ৃশক্তিঃ ভোগ্যশক্তিশ্চ 
দৃগ দর্শনশক্তী ইত্যর্থঃ, অভিন্না__বিমিশ্] ইব প্রতীয়তে। তশ্মিন্ মিশ্রীভাবে সতি অহং সুখী অহং ছুঃখী 
ইত্যাদয়ো বিপধ্যন্তাঃ প্রত্যয়। জায়েরন্। ততো! ভ্রষটর্ভোগ ইতি কল্পতে। দৃগর্শনশক্ত্যোঃ 
স্বরূপগ্রতিলস্তে--ন্বরূপোঁপলবে সত্যাম্ অন্ধীতিপ্রত্যযগতঃ অথটকরূপো নিবিকারঃ স্বাভাসঃ চেতা 
পুরুষঃ অভিমানেনারোপিতাৎ সর্বান্মিগ্রত্যররূপাদ্ দৃশ্যাদত্যন্তবিধর্মা৷ ইতি বিবেকখ্যাতৌ জাতায়া- 
মিত্যর্থঃ। তনশ্মিন সতি অহং স্ুখীত্যার্দিভোগপ্রত্যয়। ন জায়েরন্ বিবেকজ্ঞানবিরোধাদিতি ৷ যথা 
রাগকালে দ্বেষস্যানবকাশ:ঃ | পঞ্চশিখাচাধ্যেণাত্রেদমুক্ত ম্--বুদ্ধিতঃ পরং পুরুষং- দ্রষ্টারম, আকারঃ _ 
শুন্ধস্বরূপতা, শীলম্_ _সাক্ষিত্বরূপমাধস্থ্ম্বতাবঃ, বিষ্ভা-চিদ্রপতা ইত্যাদিলক্ষণৈর্ধিভক্তং - 
বুদ্ধিতঃ অত্যন্ততিন্নম্ অপশ্ন্__ন পশ্তন্ অবিবেকী জনো৷ বুদ্ধিরে আত্মেতি মতিং কুর্য্যাদিতি। 

৭। ন্থখেতি। স্ুখাভিজ্ঞস্য সুখাশয়রপঃ স্ুথসংস্কারঃ। সুখাশয়স্য অনুন্মরণপুবিকা 
অন্ভকৃলপ্রবৃত্তিরপা চিত্তাবস্থা রাগঃ।  তৎপধ্যায়াঃ গদ্ধভ্ষণ লোভ ইতি। গঞ্ধঃ_ 
অভিকাজ্ষা। অনুভূয়মানা ঈগ্সারপা ঘ৷ প্রবৃত্তি সা তৃষ্ণা। লোভঃ-_লোলুপত, উদরপূরং 
ভুক্কাপি লোভাৎ পুনভূউ্তে। 

যায় প্রতীত হয়। “আমি জ্ঞাতা” এই প্রত্যয়ে যাহ! বিশুদ্ধ জ্ঞাতৃভাব তাহাই দৃক্, এবং এ প্রতারে 
যে অভিমানরূপ অহংবাচ্য অর্থাৎ “আমি' এই শবলক্ষিত দৃশ্ত ( ঝ| জরে, সুতরাং) জড় প্রত্যয়ের 
সহিত জ্ঞাত। যে ভ্রষ্টা তাহার একত্ব প্রতীতি হয়, সেই অবথার্থ একবপ্রতীতিই-__অন্মিত|। 
অত্যন্ত বিভক্ত বা বিভিন্ন এবং অত্যন্ত অসংকীর্ণ অর্থাৎ অত্যন্ত অবিমিশ্র ব| পৃথক্ 
যে ভোত্ৃশক্তি (দ্রষ্টা) এবং ভোগ্য-শক্তি (বুদ্ধি) অর্থাৎ দৃক্শক্তি এবং দর্শনশক্তি তাহার! 
অন্মিতার দ্বার অভিন্ন বা মিশ্রিত একই বলিয়া প্রতীত হয়। সেই একত্ব-জ্ঞানরূপ সংকীর্ণতা 
হইতে “আমি স্থুখী, “আমি ছুঃখী' ইত্যাদি বিপধ্যস্ত প্রত্যয় সকল উৎপন্ন হয়। তাহা হইতেই 
দ্রষ্টার ভোগ কল্লিত হয় বা লোকে এরূপ মনে করে; (অর্থাৎ বুদ্ধিস্থ ভোগভূত প্রত্যয় সকল 
দ্রষ্টাতে উপচরিত হওয়ার দ্রষ্টীরই ভোগ বলিয়৷ মনে করে)। দৃক্দর্শনশক্তির স্বরূপের প্রতিলব্ধি 
বা উপলব্ধি হইলে অর্থাৎ “আমি” এই প্রত্যয়ের অন্তর্গত অখণ্ড-একরূপ নির্বিকার, স্বপ্রকাশ ও 
চেতন পুরুষ, অভিমানের দ্বার। আরোপিত সমস্ত অশ্মি-গ্রত্যররূপ ( “আমি এরূপ ওরূপ” ইত্যাকার ) 
দৃশ্তভাব হইতে অত্যন্ত বিরুদ্ধধ্্নক__এইরূপ বিবেক বা পরম্পরের ভিন্নতাখ্যাতি হইলে, “আমি 
সুখী দুঃখী” ইত্যার্দি ভোগ বা অবিবেক প্রত্যয় সকল উৎপন্ন হইতে পারে না, কারণ তাহা 
বিবেকজ্ঞানের বিরোধী, যেমন রাগকালে তদ্বিরদ্ধ দ্বেববুদ্ধি উৎপন্ন হর না। পঞ্চশিথাচাধ্যের দ্বারা 
এবিষয়ে উক্ত হইয়াছে যথা, বুদ্ধি হইতে পর অর্থাৎ পৃথক্, পুরুষ বা! দ্র্টাকে আকার বা সবাবিশুব্ধি 
( গুণমল-রহিতত্থ ), শীল বা সাক্ষিত্বরূপ মাধ্যহ্য-€ নিবিকার দ্রষ্ট ত্ব) স্বভাব, বিদ্তা বা চিন্রুপতা| 
ইত্যাদি লক্ষণের দ্বারা বিভক্ত অর্থাৎ বুদ্ধি হইতে অত্যন্ত পৃথক, না জানিতে পারিয়া অবিবেকী 
ব্যক্তি বুদ্ধিকেই আত্মা ক্ননে করে। | 

৭) সুখেতি”। স্মখতোগ হইলে সুখের বাসনারূপ সংস্কার হয়। সেই ম্ুুখরূপ 
আশয়ের বা বাপনার অনুম্মরণপুর্বক তদনুকুল প্রবৃত্তিরপ যে (তদভিমুখে লোলীভৃত ) 
চিত্ারস্থা তাহাই রাগ। তাহার পর্যায় বা সংজ্ঞাভেদ যথা-_গর্ঘ, তৃষা ও লোভ। গর্দ 
অর্থে আকাজ্ফা, বিষয়ের অভাব সর্বদা বোধ করিয়া তাহা পাওয়ার ইচ্ছারপ প্রবৃত্তি তৃষ্ণা, 



২৮-৯ এ যোগভাষ্য-টীকা। ৬২১ 

৮1 হুঃখেতি। হুঃখানুম্মরণাদ্ ুঃখন্ত হুঃখসাধনন্ত চ প্রহাণায় বা প্রবৃত্তিঃ স ছ্বেষঃ। 
তৎপধ্যায়াঃ প্রতিঘো জিঘাংসা ক্রেধো মন্গুরিতি। প্রতিঘাতাৎ প্রাপ্তস্ত হুঃখন্ত প্রতিহস্তমিচ্ছা 
প্রতিঘঃ। জিঘাংসা- হস্তমিচ্ছ|। মন্থ্যঃ _বন্ধমূলো! মানসে! ছেষঃ ক্রোস্ত পূর্বাবস্থ। বা। 

৯। সর্বস্তেতি। আত্মাশিঃ__আত্মপ্রার্থন৷ নিতা| অব্যভিচারিণীত্যর্থ। মা ন ভূবম্ 
কিন্ত তৃয়াঁসমিত্যাশীঃ সদ! সর্বপ্রাণিযু দর্শনাৎ স| নিতোতি। কুত ইয়ম্ আত্মাশীর্জাত! তদাহ নেতি। 
ইয়ম্ আত্মাশীঃ অনু স্বতিরূপা, স্বৃতিস্ত সংস্কারাজ্জায়তে, সংস্কারঃ পুনর্ভবাজ্জায়তে। মা ন ভূৰং 
ভূম্মাসমিত্যাশিষঃ অন্ুভূতির্মরণকাল এব ভবতীতি এতয়৷ পূর্বজন্মান্ছভবঃ _ পূব জন্মনি মরণান্ুভব 
ইত্যর্থঃ উপেয়তে। স্বরসবাহীতি, স্বসংস্কারেণ বহনশীলঃ স্বাভাবিক ইব। জাতমাত্রস্যাপি 
অভিনিবেশদর্শনাৎ, ন স মরণভন্বরূপ; অভিনিবেশঃ প্রত্যক্ষারদিপ্রমাণৈঃ সম্ভাবিতঃ নিষ্পাদিতঃ 
প্রমিত ইত্যর্থঃ, তম্মাৎ স স্থৃতিরেব ভবিতুমর্থতি ইতি। উচ্ছেদদৃষ্টযা্মকঃ-_উচ্ছেদো৷ মে ভবিষ্যতীতি 
সন্ মা ভূদ্ ইতি জ্ঞানাম্মকো মরণত্রাসঃ। এতছুক্তং ভবতি__মরণত্রাসো ন প্রমাণ-প্রমিত-প্রত্যয়ঃ, 
ততঃ সা স্থৃতিঃ, স্থৃতিস্থ পৃরবান্থভবাজ্জায়তে, তন্মান্ মরণত্রাসঃ পুনান্ুভূত ইত্যেবং পূর্ব জন্মান্থমানম্। 

বিছুষ ইতি। বিদুধ-_আগমান্ুমানবিজ্ঞানবতঃ, ন তু সম্প্রজ্ঞানবতঃ, আগমানুমানাভ্যাং 

লোভ অথে লোলুপতা যাহার বশে লোকে উদরপুর্ণ ভোজন করিয়াও পুনরায় ভোজনে প্রবৃত্ত হয়। 
( অন্ুশয় অর্থে সংস্কারের স্থতি। স্খান্ুশয়ী- সুথসংস্কারের স্থৃতিযুক্ত, তন্রপ থে চিত্তাবস্থা, 
তাহাই রাগ )। 

৮ “ছুঃখেতি | ছুঃখের অনুন্মরণ হইতে, দুঃখকে এবং চঃখের সাধনকে অর্থাৎ ছুঃখ 
যন্বার! সংঘটিত হয় তাহাকে, বিনষ্ট করিবার জন্য যে প্রবৃত্তি হয় তাহা ঘ্েষ। তাহার পধ্যায় 
যথা - প্রতিঘ, জিঘাংসা, ক্রোধ ও মন্ত্যু। প্রতিঘাত হইতে জাত অর্থাৎ অভীষ্টলাভে বাধাপ্রাপ্ত 
জনিত দুঃখের বিনাশ করিবার ইচ্ছাই প্রতিঘ। হনন করিবার যে ইচ্ছা তাহা জিঘাংস1'। বদ্ধমূল 
মানস বিদ্বেষের নাম মন্থ্য, তাহ! ক্রোধরূপ বাক্তভাবের পূর্ববাবস্থা । 

৯। দদর্বস্যেতি। আত্মাশী বা আত্মসন্বন্বীয় প্রার্থন! নিত্যা অর্থাৎ কোনও জাত প্রাণীতে 
ইহার ব্যভিচার দেখ যায় না। “আমার "মতাব যেন না হয়, কিন্ত আমি যেন থাকি'--এই 
প্রকার আশী সদা সর্ববপ্রাণীতে দেখা যাঁর বলিয়া তাহ! নিত্য। কোথা হইতে এই আত্মাশী উৎপন্ন 
হইয়াছে? তহুত্তরে বলিতেছেন, “নেতি,। এই আত্মাশী অনুস্থৃতিত্বরূপ, স্থৃতি পুনশ্চ সংস্কার 
হইতে জন্মায়, সংস্কার আবার পূর্ব্বের অন্কুভব বা প্রত্যয় হইতেই সঞ্জাত হয়। “আমার অতাব 
না হউক, আমি যেন থাঁকি--:এইবপ আশীর অনুভূতি মরণকালেই ( প্রধানত ) হয়-_অতএব 
ইহার দ্বার পূর্বজন্মানুভব অর্থাৎ পূর্বজন্মে মরণীনুভব, পাওয়া বাইতেছে ঝা! প্রমাণিত হইতেছে। 
স্বরসবাহী অর্থে স্বসংস্কারের ছারা বহনশীল বা স্বাভাবিকের স্তায়। জাতমান্রর জীবেরও 
অভিনিবেশর্রেশ দেখা যায় বলিয়া সেই মরণভয়রূপ অভিনিবেশ সেই জন্মের প্রত্ক্ষপ্রমাণের 
দ্বার সম্ভাবিত অর্থাৎ নিষ্পাদিত ব! প্রমিত নহে (সেই জন্মের কোনও অভিজ্ঞতার ফল নহে ), 
অতএব তাহা ( পূর্বজন্মীয় মরণান্ুভূতির ) স্থৃতিরূপই হইবে। 

উচ্ছ্েদৃষ্যাত্মক অর্থাৎ আমার যে উচ্ছেদ বা বিনাশ তাঁহা যেন না হয়-_-এইরূপ জ্ঞানাম্মক 
মরণত্রাস। এতন্দারা ইহা উক্ত হইল যে মরণত্রাস প্রত্যক্ষার্দিপ্রমাণের দ্বারা (ইহ জন্মে) প্রমিত 
কোনও প্রত্যয় নহে অতএব তাহা স্বতি। স্থৃতি আবার পূর্বের অনুভব হইতেই উৎপন্ন হইতে 
পারে, এইরপে পূর্ববান্ুভূত মরণত্রাস হইতে পূর্বজন্ম অনুমিত হয়। 

“বিছুষ ইতি | বিধান ব্যক্তির অর্থাৎ আগম ও অনুমান জাত জ্ঞান সম্পন্ন বিদ্বানের, কিন্ত 
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যেন পূর্বাপরাস্তে। বিজ্ঞাতস্তাদৃশস্ত বিহ্ষঃ | অনাদিঃ পুরাণঃ শ্বয়নতুঃ পুরুষ ইতি পূর্বাস্তবিজ্ঞানম্ ; 
“বাসাংসি জীর্দানি যথা বিহবায় নবানি গৃহাতি নরোহপরাণি,। তথ! দেহাস্তরপ্রান্তিরিত্যেবং 
পুরুষস্য অমরত্ববিজ্ঞানমেব অপরান্তবিজ্ঞানম্। ঘেঃ শ্রতান্ুমানাভ্যামম এতন্নিশ্চিতং 
তাদৃশানাম্ বিদুধামপি তথারডঢঃ - তথাপ্রসিন্ধঃ তয়রূপঃ ক্লেশোহভিনিবেশঃ। শ্রতানুনান প্রজ্ঞাত্যামেব 
ন ্গীয়ন্তে ক্েশ। সত্মাৎ সমান। ক্লেশবাঁদন! তাদৃশবিছ্ষামবিদ্ষাঞ্চেতি। সম্পরজ্তানবতাং ক্ষীণরেশানাং 
যোগিনাং ক্ষীণ! ভবেদ্ অভিনিবেশক্রেশবাসনেতি। শ্রয়তেহত্র “আনন্দং ব্রহ্ধণো! বিদ্বান ন বিভেতি 
কৃতশ্চন' ইতি । : 

১০। প্রতিপ্রসবঃ-_প্রসবাদ্ বিরুদ্ধঃ প্রলয়ঃ পুনরুৎপত্ভিহীনলয় ইতার্থ:। সুক্মীভৃতা 
বিবেকখ্যাতিমচ্চিত্তন্তোপাদানরূপা ইত্যর্থঃ ক্েশাঃ, তেন প্রতিপ্রসবেন হেয়াঃ ত্যাজ্যা ইতি 
সুত্রার্থট। তত ইতি। জ্ঞানেচ্ছাঁদিরূপং চিন্তকাধ্যং পরিসমাপ্তি বিবেকেন। অতস্তেন 
সমাপ্তাধিকারন্ত চিত্তন্ত ক্রেশা দরধীবীজকল্প। ভবস্তি। ততঃ পুনঃ পরেণ বৈরাগ্যেণ 
বিবেকন্তাপি নিরোধ; কাধ্যঃ। তদা অত্যন্তবত্তিনিরোধাৎ  ক্লেশানামত্যন্ত-প্রহাণং 
ভবতীত্যর্থঃ । 

১১। স্থুল৷ ইতি। জাত্যাযুর্ভোগমূলা ক্রেশাবস্থ স্থলা। নিধু য়তে-_অপনীয়তে। স্বপ্লেতি। 

সমপ্রজ্ঞানবান্ বিধানের নহে। আগম এবং অনুমানের দ্বারা পূর্ববাপরাস্তের অর্থাৎ এই দেহধারণের 
ূর্ব্বের এবং পরের অবস্থার জ্ঞান ধাহার হইয়াছে তাদৃপ বিজ্তীনসম্পন্নের। যিনি পুরুষ তিনি 
অনাদি, পুরাণ ( ধিনি বরাবর আছেন) ও স্বয়ন্তু (অতএব পূর্বেও আমি ছিলাম) এইরূপ ্ঞানই 
ূর্ববান্ত বিজ্ঞান। “লোকে যেমন জীর্ণ বন্তর ত্যাগ করিয়৷ অন্ত নৃতন বস্ধ গ্রহণ করে তন্রপ (মৃত্যুর 
পর) জীবের দেহান্তর প্রাণ্তি হয_এইরূপে পুরুষের অমরত্বসস্বস্বীয় জ্ঞানই অপরাস্ত বিজ্ঞান অর্থাৎ 
পরে বাহা হইবে ততসন্বন্ধীয় বিজ্ঞান। কেবল শ্রতাুমানের দ্বার! ধাহাঁদের এইরূপ জ্ঞান 
হইয়াছে সেইরূপ বিদ্বান্দের মধ্যেও (সাধারণ লোকের ত আছেই ) রূঢ় বা প্রসিদ্ধ এই ভয়রূপ 
( প্রধানত মৃত্যু ভয়) ক্লেশই অভিনিবেশ ৷ কেবল শ্রন্তানুমানজাত প্রজ্ঞার দ্বারাই ক্রেশ ক্ষীণ 
হয় না, সুতরাং ( এরূপ ) বিদ্বানের এবং অবিদ্বানের ক্লেশবাসনা সমান । সম্পরজ্ঞানবান্ ক্ষীণক্লেশ 
যোগীদের অভিনিবেশরূপ ক্লেশের বাসন! ক্ষীণ হয়, শ্রুতি যথা “ব্রন্মের আনন্দ বিনি উপলব্ধি 
করিয়াছেন তিনি কিছু হইতে ভীত হন না” । 

১০। প্রতিপ্রসব অথে' প্রসবের বিপরীত যে প্রলয় বা পুনরুৎপত্তিহীন লয়। সুঙ্ষ্মীভূত, 
বিবেকথ্যাতিমৎ চিত্তের উপাদানমাত্ররূপে স্থিত ক্রেশ প্রতি প্রসবের বা৷ প্রলয়ের ছারা হেয় বা তাজ্য, 
ইহাই স্ত্রের অর্থ। (চিত্ত থাকিলেই প্র ৃ ্ট-সংযোগরূপ অস্মিতাক্রেশ থাকিবে। ত্রৃশ্তে 
বিবেকখ্যাতিযুক্ত চিত্তে অশ্মিতার সক্তম অবস্থা, কারণ তাহাতে সংযোগের বিপরীত বিবেকেরই 
সংস্কার সঞ্চিত হইতে থাকে। সেই সুস্ম অন্রিতাই তখনকার চিত্বের কারণরপ সুক্ষ কলেশ, 
চিত্ত প্রলয় হইলে তাহার নাশ হয় )। 

তি ইতি'। জ্ঞানে্ছার্দিরপ চিত্তকাধ্য বিবেকের দ্বারা পরিসমাপ্ত হয়, সুতরাং তত্দারা 
সমাপ্তাধিকার চিত্তের ( চিত্রচেষ্টা নিবৃত হওয়ায় ) ক্েশসংস্কার সকল দগ্ধবীজবৎ হয়। 
তাহার পরে পরবৈরাগ্যের দ্বার বিবেকেরও নিরোধ করণীয়। তখন সর্ববৃত্তির অত্যন্ত নিরোধ হম 
বলিয়৷ ক্লেশ সকলের সম্যক্ নাশ হয়। 

১১। স্থিলা ইতি'। জাতি, আমু ও ভোগরূপ বিপাকের মূল যে রেশীবস্থা৷ তাহা স্থৃল 
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বাঃ প্রতিপক্ষা নাশোপায় যাসাং তা অবস্থাঃ। হুল্মাঃ ক্লেশবৃততয়ে! মহা প্রতিপক্ষাঃ চিত্তপ্রলয়হেযত্বাৎ। 
চিত্তপ্রলয়স্ত পরবৈরাগ্যমন্তরেণ ন তবতি। পরবৈরাগ্যঞ্চ নিগু ণপুরুষখ্যাতেরেব উৎপগ্ভতে। 
তচ্চ সম্াগ দর্শনং সুদুর্লভম,, উক্তঞ্চ 'যততামপি সিদ্ধানাং কশ্টিন্নাং বেত্বি তত্বত' ইতি। কেচিৎ 
লপত্তি শৃন্যমাত্মেতি, যথোক্তং “শৃন্তমাধ্যাত্মিকং পশ্তেৎ পপ্তেৎ শূন্তং বহিগতং। ন বিগ্কতে সোহপি 
কশ্চিদ্ যে! ভাবয়তি শৃন্ঠতামিতি” | কেচিচ্চ চিদানন্দময় আত্তমেতি কেচিৎ চিন্ময় সর্বজ্ঞঃ সর্বেশ্বর 
আত্মেতি। ন তে সম্যগ্রশিনঃ শৃন্তত্বানন্দময়তরসবক্তবাদয়ো দৃশ্তধর্মাঃ, ন তে দ্রঃ নিপু ণন্ত 
ওপনিষদপুরুষস্ত লক্গণানি। সুহ্র্লভেন সম্যগদ্রশনেন অসম্প্রজ্ঞাতেন চ যোগেন হুক্ষক্রেশানাং 
প্রহাণং তত স্তে মহাপ্রতিপক্ষা ইতি। 

১২। জাত্যাযুর্ভোগহেতবঃ সংস্কারা আশয়াঃ | কর্ম চিত্েন্রিয়প্রাণানাং ব্যাপারঃ। 
তদন্ুতবজাত! বে সংস্কারাঃ পুনরভিব্যক্তাঃ সন্তঃ স্বানুগুণাঃ চেষ্টা জনয়েরন্ তথা চ চেষ্টাসহ- 
ভাবীনি শরীরেন্দিয়স্থথদ্রঃখাদীনি আবির্ভাবয়েঘু। স এব কর্মাশয়ঃ। কর্মাশয়ঃ পুণ্যাপুণ্যরূপঃ | 
পুণ্যাপুণ্যে কামক্রোধাদিভ্যো জায়েতে । কামাদ্ যজ্ঞাদিকং দর্মং পরপীড়াদিকঞ্চাধশ্শরং, 
চরস্তি। তথা লোভাৎ ক্রোধান্ মোহাচ্চাপি। অবিগ্ঠায়ামন্তরে বহুধা বর্তমানাঃ স্বয়ং- 
ধীরাঃ পণ্ডিতংমন্তমান! যে কর্ণ স্তেষাঁং মৌহমুলে! ধর্ম্নঃ অধর্মমশ্চেতি। 

সইতি। কর্মাশয়ে৷ দৃষ্টাদষ্টজন্মবেদনীয়ঃ। বজ্জন্মনি উপচিতঃ কর্ধীশয় স্তত্রৈব জন্মনি ম চেদ্ 

নিধৃতি হয় অর্থে অপনীত হব। ন্থল্পেতি' ৷ ্বল্পপ্রতিপক্ষ বা যাহ! সহজে নাশ হয় ক্লেশেব তন্রপ 
অবস্থা অর্থাৎ যাহা অপেক্ষাকৃত সহজে নাশযোগ্য তাহাই স্বল্পপ্রতিপক্ষ। নুক্ষ্ম ক্রেশবৃত্তি সকল 
মহাপ্রতিপক্ষ (প্রবল শক্র ) যেহেতু তাহারা চিত্তে প্রলয়ের দ্বারা ত্যাজ্য। পরবৈরাগ্য ব্যতীত 
চিত্তের প্রলয় হয় না। পরবৈবাগ্যও নিগুণ পুকষখ্যাতি হইতেই উৎপন্ন হয়। দেই সম্যক দশন 
ব৷ প্রজ্ঞান সুহূর্লত, যথা উক্ত হইয়াছে--“সাঁধনে যত্রশীল সি্ধদের মধ্যেও কদাচিৎ কেহ আমাকে 
তত্বত অর্থাৎ স্বরূপত জানিতে পারেন” । কেহ কেহ মনে করেন যে আত্মা শুন্ত, যথা উক্ত হইয়াছে, 

“আধ্যাত্িক ও বাহ্ ভাবকে শূন্ত দেখিবে ( অতএব শ্ন্ট দৃশ্ত পদার্থ হইল) যে এই শূন্য ভাবন! 
করে সেও নাই বা শৃন্ট”। কেহ বলেন চিদানন্দময় আত্মা, কেহ বলেন আত্মা চিন্ময় সর্বন্ 
সর্ধেশ্বর। ইহারা কেহই সম্যগর্র্শী নহেন। কারণ শূন্তত্ব, আননময়ত্ব, সর্ধজ্তত্ব আদি সমন্তই 
শত ধর্ম, তাহারা নিরণ দ্রষ্টার বা ওপনিষদ পুরুষের লক্ষণ নহে (আনন্দময়ত্ব ও সর্বন্ত্ব 
সাত্বিকতার পরাকা্ঠা-রূপ মহতত্রেরই লক্ষণ )। স্থুতর্লভ সম্যক্ দর্শনের দ্বারা এবং অসম্প্রজ্ঞাত 
যোগের ঘবারাই হুল্ষ ক্লেশ সকলের সম্যক্ নাশ হয় বলিয়া তাহার! মহাপ্রতিপক্ষ। 

১২। জাতি, আমু ও ভোগের যাহা হেতু সেই সংস্কার সকলই আশয় অর্থাৎ কর্মাশয়। 

চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের যে ক্রিয়৷ তাহাই কর্ম । সেই কর্মের অনুতবজাত যে সকল সংস্কার 
পুনরায় অভিব্যক্ত হওত নিজের অনুরূপ চেষ্টা উৎপাদন করে এবং চেষ্টার সহভাবী 
( উপকরণরূপ ) শরীর ও ইন্দ্রিয় এবং ( ফলম্বরূপ ) সুখ-ছুঃখাদি নির্বর্িত করে তাহারাই 
কর্মীশয়। বর্মীশয় ( নুথছুঃখ-ফলানুসারে ) পুণ্য এবং অপুণ্যরূপ। পুণ্য এবং অপুণ্য 

কামক্কোঁধাদি হইতে উৎপন্ন হয়। কাঁমনাপ্রযুক্ত যজ্ঞাদি ধর্ম কর্ম এবং পরপীড়নাদি অধম কর্ধব 

লৌকে আচরণ করে, সেইরূপ লোভ, ক্রোধ এবং মোহপূর্ববকও লোকে এরূপ কর্ম করে। যাহারা 

অবিদ্যার মধ্যে বহুরূপে বর্তমান এবং নিজেকে ধীর এবং পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেইরূপ কন্মীদের 
( নিবৃতি-বিরোধী ) ধর্ম এবং অধন্মম কর্ম হয়। 

“স ইতি'। সেই কর্ধাশয দৃষ্ট ও অনৃষ্ট-জন্মবেদনীয়। যে কম্মীশয় যে জন্মে সঞ্চিত বদি 
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বিপক্ষো ভবেৎ তা দৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ | অন্তশ্মিন্ জন্মনি বেদনীয়ঃ অনৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ ৷ এতয়োরদাহরণে 
আহ তত্রেতি, স্গমম্। সদ্য এব অচিরাদেবেত্যথঃ। নন্দীশ্বরো নহুষশ্চাত্র বথাক্রণং দৃষ্টান্ত; | 
তত্রেতি। নারকাণামুপভোগদেহানাং নিররছুঃখভাজাং সত্বানাং নাস্তি দৃষ্টজন্মবেদনীরঃ কম্ধাশয়ে যতস্তে 
প্রাগ ভবীয়কন্মণঃ ফলমেব তুঞ্জতে, মনঃপ্রধানত্বাৎ তশ্নিকায়স্ত । যথা স্বপ্নে স্থৃতিরপে নাস্তি পৌরুষ- 
কর্মাশর গ্রয়ন্তথা প্রেতানাং সত্বানামিতি। নন্ু কম্মাহক্তং নারকাণামিতি ? সন্তি তু দিবাদেহা অপি 
প্রেতাঃ সন্বাঃ তে২পি উপভোগদেহাঃ কন্মান্তে নোক্তা ইতি উচ্যতে__দিব্যসত্তেধু যে উপতোগ- 
প্রধানদেহাস্তেষামপি স্বল্প! দৃষ্টজন্মবেদনীধঃ কন্ম্মাশয়ঃ। তত্র বে ধ্যানবলসম্পন্না বশিনঃ অন্তি তেষাং 
ষ্টজম্মবেদনীরঃ কম্াশরঃ যত ভ্তে দিবাদেহেনৈব নিষ্পননক্ৃত্যাঃ পরং পদং বিশস্তি। যথোক্ং 
“ব্রহ্ধণা সহ তে সর্বে সম্প্রাণ্থে প্রতিসঞ্চরে ৷ পরস্যান্তে কতাত্মানঃ প্রবিশস্তি পরং পদমিতি”। 
পুনর্জন্মাভাবাৎ ক্ষীণক্রেশানাং নান্তি অনুষ্টজন্মবেদনীয়ঃ কন্মমাশয়ঃ, তশ্শিন্নেব জন্মনি তেবাং সংস্কারক্ষয়ঃ 

ম্তাদিতি। 
১৩। জাতিরাফুর্ভোগ ইতি ত্রিবিধো বিপাঁকঃ_-ফলং কর্মাশয়স্য। জাতিঃ_দেহঃ, আষুঃ 

_ দ্নেহস্থিতিকালঃ, ভোগঃ _স্ুথং ছুঃখং মোহশ্চ। দেহমাশ্রিত্য আযুর্ভোগৌ সম্ভবতঃ | 
অভিমানং বিনা ন দেহধাঁরণম্ তথা রাগার্দিং বিন স্খাদি ন সম্ভবেদ অতঃ অন্মিতার[গারদি- 
ক্লেশমূল এব কর্মাশরো জাত্যাদেঃ কারণন্। তম্মাদুক্তং সংস্থ ইতি। স্ুগমম্। তুধাবনদ্ধাঃ 

সেই জন্মেই তাহা বিপাকপ্রাপ্ড বা ফলীভূত হয় তবে তাহাকে দৃষ্টজন্মবেদনীয় বলে, আর তাহ! 
অন্ত জন্মে বিপক হইলে অনুষ্টজন্মবেদনীয় বলে। ইহাদের উদাহরণ বলিতেছেন, “তত্রেতি' | সুগম। 
সদ্যই অর্থাৎ অচিরাৎ বা অবিলম্বে। নন্দীর এবং নহুষ ইহার! যথাক্রমে এ ছুই প্রকার কর্মাশয়ের 
দৃষ্টান্ত । “তিত্রেতি'। নারকীদের অর্থাৎ উপভোগদেহী নিরয়দ্রঃখতাগী জীবদের দৃষ্টজন্মবেদনীয় 
কর্মীশয় হয় না, যেহেতু তাহার! নারক শরীরে কেবল পূর্ববকৃত কর্মের ফলই ভোগ করে, কারণ সেই 
জাতীয় শরীর মন:প্রধান ( তজ্জন্ত মনঃপ্রধান কর্মসংস্কার সকলেরই তথায় স্মতিরূপে প্রাধান্ত )। 
যেমন ্ৃতিরূপ স্বপ্নে নৃতন পুরুষকাররূপ কর্মাশর সঞ্চিত হয় না, সেইরূপ প্রেতদেরও তাহা হয় না। 
(যাহারা ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছে তাহারাই প্রেত )। এবিষয়ে কেবল নারকীয় 
প্রেতদের উদাহরণ দেওয়া হইল কেন? কারণ দৈবদেহধারী প্রেতশরীরীদেরকেও ত উপভোগ- 
শরীরী বল| হর, তাহার! উহার মধ্যে গণিত হইল না কেন? তছুত্তরে বলিতেছেন-__দৈবদেহীদের 
মধ্যে ধাহাদের উপভোগ-প্রধান দেহ তাহাদের অল্প দুষ্টজন্মবেদনীয় কর্মীশর হইতে পারে। 
তন্মধ্যে ধাহারা ধ্যানবলসম্পন্ন বশী যোগী অর্থাৎ বাহাদের চিত্ত বশীক্কৃত, তাহাদের দৃষ্টজন্মবেদনীয় 
কম্মাশয় হয়, কারণ তাহারা দৈবদেহতেই নিপব্নক্ৃত্য হইয়া অর্থাৎ অপবর্গরূপ অবশিষ্ট কৃত্য বা 
কর্তব্য শেষ করিয়! পরম পদ কৈবল্য লাভ করেন। এবিষয়ে উক্ত হইয়াছে যথা-_প্রলয় কালে 
্ন্ধার সহিত তাহার! কলান্তে কৃতাত্মা বা নিষ্পন্নকৃত্য হইয়া পরমপদ লাভ করেন'। পুনর্জন্ম হয় ন| 
বলিয়। ক্ষীণক্লেশ যোগীদের অনৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্্মাশয় নাই, কারণ সেই জন্মেই তাঁহাদের 
স্কারনাশ হয়। ূ 

১৩। জাতি, হায়" ও ভোগ এই ত্রিবিধ বিপাক বা কর্ধাশয়ের ফল। জাতি অর্থে 
দেহ, আয়ু অর্থে দেহের স্থিতি কাল এবং ভোগ-- সখ, ছুঃখ ও মোহরূপ। দেহকে আশ্রয় 
করিয়া আফু এবং ভোগ সন্তাবিত হর। দেহাত্মবোধরূপ অভিমানব্যতীত দেহ ধারণ হইতে পারে 
না, তেমনি রাগাদিব্যতীত সুখাদি হয় না, অতএব অন্মিতারাগাদি ক্লেশমূলক কন্মীশয়ই 
জাত্যাদির কারণ। তজ্জন্ ( তাম্যকার ) বলিয়াছেন যে “ক্লেশ সকল মূলে থাঁকিলেই. ..» ইত্যাদি । 
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--সতুষাঃ। 

কেচিদাতিঠস্তে একং কর্ম একস্য জন্সনঃ কারপম, অগ্ে বাস্তি একং পশুহননাদিকর্ব 
অনেকং জন্ম নির্বর্ত়তীতি। ইত্যাদীন্ ত্রীন্ অসমীচীনান্ পক্ষান্ নিরস্য সমীটীনং সিদ্ধাস্তমাহ 
তম্মাজ্জন্মেতি। বুনি কর্মাণি মিলিত্বা একমেব জন্ম নির্ব্তযস্তীতি সিদ্ধান্ত এব স্তাষ্যঃ। 
যতো৷ নাস্তি কিঞ্দেকং কর্ম যেন দ্েহধার্ণং স্যাৎ। দেহভৃতাঞ্চ বহবঃ সুখহ্ঃখভোগ! 
নৈকম্মাৎ কশ্মণঃ সংঘটেরন্ ইতি। কথং কর্্মাশয়প্রচয়ন্তদাহ তল্মাদিতি। প্রায়ণং- 
মরণম্।  প্রচয়ঃ_সঞ্চয়ঃ | বিচিত্রঃ সর্বকরণানাং নানাবিধচেষ্টানাং সংস্কারাত্মকত্বাদতীব 
বিচিত্রঃ। তীব্রান্ুতবাজ্জাতঃ পুনঃ পুনঃ কৃতেভাঃ কর্মভ্যো বা জাতঃ সংস্কার; প্রধানং, 
ততোহন্ উপসর্জনঃ অমুখ্য ইত্যর্থঃ, তত্তদ্রপেণ অবস্থিতঃ সজ্জিত ইত্যর্ঘঃ 

প্রায়ণেন_ লিলস্ত স্থলদেহত্যাগরূপেণ মবণেন অভিব্যক্তঃ। প্রীয়ণকালে যন্িন্ ক্ষণে ্গীণে- 
্্িযবৃত্তি সৎ সংস্কারাধারং চিত্তং স্বাধিষ্ঠানাদ্ বিষুক্তং তবতি তন্মিল্নেৰ ক্ষণে আজীবনকতানাং 
সর্বেষাং কর্মণাং সংস্কাররূপেণাবস্থিতানাং স্থৃতঘ:ঃ অজড়ম্বভাঁবে চেতসি উদ্যন্তি। চেতসোহধিষ্ঠান- 
ভূতেভ্যো মর্ধস্থানেভ্যো বিচ্ছিন্নভবনবপাছুদ্রেকাদ এব যুগপৎ সর্বস্থৃতিসমুদ্তবঃ স্তাদ্ 
অজড়ীভূতে চেতসীতি। উক্তঞ্চ “শরীরং ত্যজতে জজন্তশ্ছিদ্যমানেযু মণ্প্থি” ইতি। তদা 

ভাষ্য সুগম । তুষাবনদ্ধ অর্থে তুষের দ্বার আবৃত । 

কেহ কেহ মনে করেন একটি কর্ম এক জন্মের কারণ, অন্তে বলেন পশুহননাদি এক 
কর্মই অনেক জন্ম নিম্পাদন করে। ইত্যাদি তিন প্রকার অসমীচীন বাদ নিরাস করিয় 
যাহা সমীচীন সিদ্ধান্ত তাহা বলিতেছেন । “তন্মাজ্জন্মেতি' | বহু কন্মন একত্র মিলিত হইয় 
একটি জন্ম নিষ্পন্ন করে-্এই সিদ্ধান্তই স্যায্য। কারণ এমন একটিমাজ্জ কোনও কর্ম হইতে 
পারে না যাহার ফলে দেহধারণ ঘটিতে পাঁরে। দেহধারিগণের নানাবিধ সুখ ছুঃখ ভোগ 
কেবল একটি মাত্র কর্মের দ্বারা সংঘটিত হইতে পাঁরে না (নান! প্রকার কর্থের মিলিত ফলেই 
তাহা সম্ভব )। কিবপে কর্মাশয় সঞ্চিত হয় তাহা বলিতেছেন। “তম্মাদিতি” । প্রীয়ণ অর্থে 
মৃত্যু । প্রচয় অর্থে সঞ্চয় । বিচিত্র অর্থাৎ সমস্ত করণ সকলের যে নানাবিধ চেষ্টা তাহার সংস্কারন্বরূপ 
বলিয়া ( কর্াশয় ) অতীব বিচিত্র। তীব্র অস্কুভব হইতে জাত অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ কৃত কর্ম হইতে 
সঞ্জাত সংস্কারই প্রধান, তত্ুলনার অন্ত কর্মের সংস্কার উপসর্জন বা গৌণ। সেই সেই রূপে অর্থাৎ 
প্রধান ও গৌণরূপে কর্মীশয় অবস্থিত বা সজ্জিত থাকে । 

প্রীয়ণের দ্বারা অর্থাৎ লিঙ্গশরীরের * স্থলদেহত্যাগরূপ মৃত্যুর দ্বারা কর্মাশয় সকল 

অভিব্যক্ত হয়। মৃত্যুকালে যখন ক্ষীণেন্দরিয়-বৃত্তিক হইয়া অর্থাৎ ইন্দ্িয়াদিতে যে চিত্তের 
তদাত্মক বৃত্তি তাহা! ক্ষীণ হইয়া, সংস্কাবাধার চিত্ত নিজের অধিষ্ঠান বা দেহ হইতে বিষুক্ত হয়, 
ঠিক সেই ক্ষণে (জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে ) সংস্কাররূপে অবস্থিত আজীবনকৃত সমব্ত কর্মের 
স্থৃতি অনডড়ম্বভাব ( দৈহিক সম্পর্ক ক্গীণতম হওয়াতে অতীব প্রকাশশীল ) চিত্তে উিত 

হয়। চিত্তের অধিষ্ঠানভূত (দৈহিক) মর্মস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া-রূপ উদ্রেকের ফলে 
দেহ-সনবন্বশূন্ত অজড় চিত্তে যুগপৎ সমস্ত (আজীবনক্ৃত কর্শোর ) স্থতি উৎপন্ন হয় অর্থাৎ 
দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া-রূপ উদ্রেকই সমস্ত স্থৃতির উদঘাটক কারণ। যথা উক্ত হইয়াছে 

* করণ সকলের শক্তিরপ অবস্থা অর্থাৎ অন্তঃকরণ ও অন্য ইন্দরিয়-শক্তি সফল, বাহ! দেহাস্তর 

গ্রহণ করিয়! সংস্ত হয়, তাহাদের নাম লিঙ্গশরীর | 

ণঈ 
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ক্ষণাবচ্ছিন্নে কালে সর্বাসাং স্থৃতীনাং যঃ সমুদয়ঃ স এব একপ্রঘট্রকেন-_-একপ্রযত্বেন মিলিত্ব! 
উতানম্। সংমূষ্ছিতঃ-_পিত্ীভূত একঘন ইব। স্ুলদেহত্যাগানস্তরম এবডুতাৎ কর্্মাশয়া- 
দেকং দিব্যং বা নারকং বা জন্ম ভবতি। স হি উপভোগদেহো মনঃগপ্রধানত্বাৎ স্বপ্নবৎ। 
শ্রয়তেহত্র “সহি স্বপ্নো ভূত্বেমং লোকমতিক্রামতি মৃত্যো রূপাণীতি। ন হি তশ্মিন্ 
প্রেতনিকায়ে স্থুলদেহারস্তকঃ কর্মাশয় বিপচোত নাঁপি তাদৃশকর্মীশয়গ্রচয়ো ভবেৎ। তত্র 
চ চেতোমাত্রাধীনানাং পূর্বকন্ধণাং ফলভৃতঃ সুখছুঃখতোগন্তদ্বাসনাপ্রচয়শ্চ স্তাৎ। বথা স্বপ্সে 
মনঃগ্রধানে চিত্তক্রিয়। চ তত্তবঃ ম্থখহুঃখভোগশ্চ, তদ্বৎ। তদনন্তরম্ অবশিষ্টাৎ স্থলদেহারম্তকাৎ 
কণ্মাশয়াৎ স্ৃলকর্দেহধারণং স্তাৎ। স্থুলুল্মদেহানামায়ুঃ তথা আযুধি সুখছুঃখমোহভোগশ্চ তৎ- 
কর্মাশয়াদেব তবতি। স্থুলজন্মনি অত্যুৎকটেঃ পুণ্যপাপৈঃ দৃষ্টজন্মবেদনীয়ৌ আযুর্ভোগৌ অপি 
স্তাতাম। এবমুত্তর-জন্মারস্তকম্ত কন্মীশয়স্ত ততপূর্বস্থলজন্মনি নির্বর্তনত্বাদেকভবিকঃ কন্মীশয় 
ইত্যুৎসর্গোধগুজ্ঞাতঃ | একে! ভবঃ-_জন্ম একভব:, একভবে নিপন্নঃ সঞ্চিতো বা একভবিকঃ। 

তত্রাহঘৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ কর্ধাশয় এব ত্রিবিপাকঃ, দৃষ্টজন্মবেদনীয়ো ন তথ|। কক্মাত্তবাহ দৃষ্টেতি। 
দৃষ্টজগ্মকৃতন্ত কর্ণণঃ চেতজ্জন্মনি বিপাকজ্ঞদা জাতিরপো বিপাকো ন স্তাৎ তক্মাত্তস্ত আযুরূপো 

( মহাভারতে ) “মন্্ম সকল ছিন্ন হইলে জন্ত শরীরত্যাগ করিয়া থাকে । তখন মাত্র একক্ষণ- 
রূপ কালে সমস্ত স্বৃতির যে সম্যকৃভাবে বা পরিস্ফুটরূপে উদয় তাহাই একপ্রঘট্রকে অর্থাৎ 
একপ্রযত্বে মিলিত হইয়া উখান। সংমূচ্ছিত অর্থে পিশীভূত একঘন বা অবিরলের স্তায়। 
স্থলদেহ ত্যাগ করার পর- এরূপ পিণ্ীভূত কর্মাশয় হইতে এক দৈব বা নারক জন্ম হয়। 
তাহাই উপভোগ দেহ কারণ তাহা স্বপ্রবৎ মনংপ্রধান (পুরুষকারহীন)। এ সম্বন্ধে 
শ্রুতি যথা “তিনি স্বপ্ন হইয়া- অর্থাৎ স্বপ্রবৎ অবস্থায়, ইহলোককে ও মৃত্যুর রূপকে 
(রোগাদিযুক্ত হইয়৷ মৃত হইলাম--এইরূপে মৃতের মত হইয়!) অতিক্রমণ করেন বা! প্রস্থান 
করেন, । 

যে কর্মীশয়ের ফলে স্থুল দেহধারণ ঘটে তাহ! সেই প্রেত জাতিতে বিপাক প্রাপ্ত হয় ন! 
বা তাদৃশ অর্থাৎ স্থল দেহৌপযোগী কোনও নূতন কর্মমাশয় সঞ্চিতও হর না। তথায় চিত্ত- 
মাত্রাধীন বা মনঃপ্রধান পূর্ববকর্মী সকলের অর্থাৎ রাগ-ঘ্েষাদি যাহা মনেই প্রধানত আঁচরিত 
হইয়াছে তাদৃশ কর্মের ফলভৃত সুখছঃখভোগ এবং তদন্ুরূপ বাঁসনার সঞ্চয় হয়। যেমন মন: 
প্রধান স্বপ্নে চিত্তের ক্রিয়া ও তঙ্জাত নুথদুঃখের ভোগ হয়, তন্রপ। তদনন্তর অথাৎ মনঃ- 
প্রধান কর্মের ফলভোগের পর, স্থুলদেহরূপে ব্যক্ত হওয়ার যোগ্য অবশিষ্ট ( শরীর-প্রধান ) 
কর্্াশয় হইতে স্থল কর্দেহধারণ হয়। স্থূল ও হুস্মদেহের আয়ু, এবং সেই আফু্কালে সুখ, ছঃখ 
ও মোহের ভোগ- সেই স্থলদেহের কর্মাশয় হইতেই হয়। স্থুলজন্মে আঁচরিত অত্যুতৎ্কট অর্থাৎ 
অতিতীব্র পুণ্য বা! পাপ কর্মের দ্বার! দৃষ্টজন্মবেদনীয় আয়ু এবং ভোগরূপ ফলও হইতে 
পারে। (যদিও সাধারণত আয়ু ও জাতি-রূপ কর্ীশয় অনৃষ্টজন্মবেদনীয়)। এইরূপে পরজন্ম- 
নিষ্পাদক কর্মাশয় ততরুর্ধের স্থল জন্মে সঞ্চিত হওয়ায় কর্মীশয় একভবিক-_-এই (সাধারণ) 
নিয়ম অনুজ্ঞাত বা! নির্দেশিত হুইগ্লাছে। একই তব ব! জন্ম-_একতব, তাহাতে যাহ! নিশ্পনন বা 
সঞ্চিত তাহ! একভবিক। | 

তন্মধ্যে অনৃষ্টজন্মবেদনীয় হইলেই কর্াশয় ত্রিবিপাক হইতে পারে, বিস্ত দৃষ্টজন্মবেদনীয় তাহ! 
নহে। কেন? তাহা বলিতেছেন, “দৃষ্টেতি। দৃষ্টজন্মে কৃত কর্মের যদি তজ্জন্মেই বিপাক হয় 
তাহ। হইলে জাঁতিরূপ বিপাক হইতে পারে না (কারণ জাতিবিপাঁক অর্থে অন্ত জাতিতে পরিণতি, 
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তোগরূপো বা একো! বিপাক আমুর্ভোগরূপৌ বা তব বিপাকৌ ভবেতাঁম্। একবিপাঁকপ্য 
ৃষ্টান্তে। নহুষঃ, দ্বিবিপাকস্য চ নন্লীশ্বরঃ। নহুষননীশ্বরয়ে! ন জন্মরূপো বিপাকো৷ জাতঃ। নন্বস্য 
চ দিব্যাযুরূপি ন নষ্টং কিন্তু তশ্সিন্নায়ুষি সর্পত্বপ্রাপডিজন্তো দুঃখভোগ এব সঞ্জাতঃ। নন্দীশ্বরস্য 
পুনঃ দিব্যৌ আফুর্ভোগৌ জাতৌ। 

কম্মাশয় একভবিকো বাসন! তু অনেকভবপুবিক1। চিত্তমনাদিপ্রবর্তমানং, তন্মাত্তস্য 
জাত্যাযুর্ভোগা অসংখ্যেয়াঃ। ততশ্চ চিত্তস্য ক্লেশকর্মাদিসংস্কারা অসংখ্যাতাঃ। ক্রেশাশ্চ 
কর্মবিপাকাশ্চ র্রেশকর্মাবিপাকাঃ তেযামন্ুভবরূপাৎ নিমিতাৎ জাতাঃ স্মতিফলা বাসনাঃ। 
ক্লেশকর্মবিপাকৌ চ ইতরেতরসহায়ৌ তন্মাৎ প্রীধান্তাৎ  কর্মমবিপাকানুভবজন্তত্বেহপি 
বাসনানাং তা হি ক্রেশৈঃ পরামৃষ্টাঃ সত্যঃ অপি প্রচীয়স্তে। তাভিবাসনাভিরনাদিকালং 
যাবৎ সংমূচ্ছিতম্--একলোলীভূতম্ একঘনং ভূত্ব। প্রবর্তমানমিত্যর্থঃ, চিত্ত চিত্রীক্কৃতমিৰ 
সর্বতঃ গ্রস্থিভিরাততং মতস্তজালমিব। উৎসর্গাঃ সাপবাদাস্ততঃ কর্্মাশয় একভবিক ইত্যুৎসর্গস্তাপি 
সম্তি অপবাদাঃ। তান্ বক্ত,মুপক্রমতে স্তর ইতি। নিয়তঃ__-অবাধিতঃ নিমিত্রান্তরেণাসংকুচিত ইতি 
যাবৎ বিপাকো যস্ত স নিয়তবিপাকঃ কর্মাশরঃ | কর্মীশয়শ্চেন্িয়তবিপাক স্তথ! দৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ স্তাৎ 

তাহা একই জন্মে কিরূপে হইবে ?), তজ্জন্য তাঁহার আঘুরূপ অথবা ভোগরূপ অথব! আয়ু এবং 
ভোগ এই ছুই প্রকারই বিপাক হইতে পারে । একবিপাক-কর্মীশয়ের দৃষ্টান্ত নহুষের অঞ্জগরত্ব- 
প্রাপ্তি, ছবিবিপাকের উদ্দাহরণ নন্দীশ্বর ( তিনি দেহীস্তর গ্রহণ না করিয়াই সশরীরে ন্বর্গে গিয়াছিলেন__ 
এরূপ আখ্যারিকা)। নছুষ এবং ননদীশ্বরের (মৃত হওত) জন্ম অর্থাৎ জাতিরূপ নৃতন 
বিপাক হয় নাই। নহুষের দিবা আধুও নষ্ট হয় নাই, কিন্তু সেই আয়ুতেই সর্পত্বপ্রাপ্তি- 
জনিত ছুঃথ-ভোগ সপ্তাত হইয়াছিল। (মুত হইয়! সর্প-জন্ম গ্রহণ না করায় তীহার সর্পত্ব-প্রাপ্তিকে 
জাতিরূপ বিপাঁকের অন্তর্গত কর! হয় নাই, এবং সেই আম়ুতেই এ সর্পত্বপ্রাপ্তি-জনিত ছুঃখ- 
ভোগ হইয়াছিল বলিয়া-_আয়ুরূপ নূতন বিপাকও হয় নাই)। নন্দীস্বরের দিব্য আমু এবং 
ভোগ উভয় প্রকার ( দৃষ্টজন্মবেদনীয় ) বিপাক হইয়াছিল । 

কর্মাশয় একভবিরু কিন্তু বাসনা অনেক-ভবিক অর্থাৎ অনেক জন্মে সঞ্চিত। চিত্ত অনাদি 
কাল হইতে প্রবপ্তিত হইয়াছে সুতরাং তাহার জাতি, আমু ও ভোগ-রূপ বিপাক অসংখ্য 
হইয়াছে (বুঝিতে হইবে )। অতএব চিত্রের ক্লেশকর্মাদির সংস্কারও অসংখ্য, ক্লেশ এবং কর্ম- 
বিপাক ও ইহাদের অন্ুতবরূপ নিমিত্ত হইতে বাসনারূপ সংস্কার হয়, যাহার ফল তদন্থুরূপ স্থৃতিমাত্র। 
কেশ এবং কর্মবিপাঁক ইহারা পরম্পরসহাপ়ক, তজ্জন্য বাসনা সকল প্রধানত কর্মাবিপাকের অন্তব 

হইতে সঞ্জাত হইলেও তাঁহারা ক্লেশের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াই সঞ্চিত থাকে। সেই বাসন 
সকলের দ্বারা অনাদি কাল হইতে সংমুঙ্ছিত অর্থাৎ একলোলীভূত ( এক-প্রবত্ে মিলিত ) বা 
একঘন ( সম্পিত্ডিত ) হইয় প্রবর্তমান হওয়াতে চিত্ত যেন তন্দ্রা! চিত্রিত হইয়া গ্রন্থিসকলের সবার! 

পরিব্যাপ্ত মৎস্যজালের স্তায়। ( বাঁসনা সম্বন্ধে ৪1৮ দ্রষ্টব্য )। 

সমস্ত নিয়মেরই অপবাদ বা ব্যতিক্রম আছে বলিনা-কর্ীশয় একভবিক' এই 
নিয়মেরও অপবাদ আছে, তাহাই বলিবার উপক্রম করিতেছেন। ঘস্ত ইতি'। নিয়ত 

বা! অবাঁধিত অর্থাৎ অন্য কোন নিমিত্তের ত্বার! অসঙ্কুচিত যাহার বিপাক তাহাই নিয়ত 

বিপাক কর্মীশর। (অর্থাৎ অন্য কোনও প্রবল বা বিরুদ্ধ কর্ণের দ্বারা বাহ! পরিবপ্তিত বা খণ্ডিত 

'না হয়, সুতরাং যাহ! সম্পূর্ণনূপে ফলীভূত হয়, তাহাই নিয়তবিপাক কর্দাশয )। কর্মীশয় নিয়ত- 
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তদৈব স সম্যগেকভবিকঃ স্ভাৎ। অন্যথা একভবিকত্বস্তাপবাদঃ। কথং তন্র্শয়তি য ইতি। 
কৃতন্ত অবিপক্স্ত নাশ ইত্যস্ত উদ্াহরণং ক্ষময়! ক্রোধসংস্কারনাশঃ। দ্বিতীয়! গতিঃ বলবতা 
প্রধানকন্ণ। সহ আবাঁপগমনম্ একত্র ফলীতাব ইত্যর্থ; ছূর্বধলম্ত কর্ম্ণঃ। ধান্তপ্রায়ে ক্ষেত্রে ধান্তেন 
সহোপ্ুমুদগাদিবং। তৃতীয়। গতিঃ নিয়তবিপাকেন প্রধানকম্্ণা অভিভবঃ, ততশ্চ বিপাককালালাভাৎ 
চিরমবস্থানম্। এতান্তিআ্রো গতীরুদাহরণৈঃ গ্োতয়তি, তত্রেতি। শ্রুতিমুদ্রাহরতি। দ্বে দ্বইতি। 
পুরুষাণাং কর্ম ঘে দ্বে__দ্বিবিধং পাপং পুণ্যঞ্চেতি। তত্র পাপকম্ত একো রাশি; । তদন্টঃ পুণ্যকৃতঃ 
শুক্ুকর্ণ একো রাশিঃ পাঁপকমপহস্তি। তৎ-_তম্মাৎ নুককৃতানি কর্মীণি কর্তম্ ইচ্ছন্ব ইচ্ছ 
ইত্যর্থঃ, ছান্দসমাত্মনেপদম্। ইহৈব তে -তুভ্যং কর্ম ইহলোক এব পুরুষকারভূমিরিতি কবযো 
__ক্রান্তপ্রজ্ঞা বেদয়ন্তে পত্যন্তীতি। দ্ধে দ্বে ইতি অভ্যাসে! বহুপুরুষাঁণাং বিচিত্রকর্মাশ্শি-্থচনার্থঃ। 

দ্বিতীয়গতেরুদাহরণং যত্রেতি। উত্তং পঞ্চশিখাচার্যেণ--অকুশলমিশ্রপুণ্যকারিণঃ অযং 
প্রত্যবমর্ধঃ। মম অকুশলঃ হ্বল্নঃ সঙ্করঃ পুণ্যেন সংকীর্ণে। বহুপুণ্যমিশ্র ইত্যর্থঃ, সপরিহারঃ_ 
প্রায়শ্চিতাদিনা, সপ্রত্যবমর্য* _অনুশোচনীয় ইত্যর্থঃ, মম ভূরিষ্কুশলস্ত অপকর্ষয়-_অভিভবায় ন 
অলম্ অসমর্থ ইত্যর্থঃ যতো মে বহু অন্যৎ কুশলং কর্ম অন্তি যত্র--যেন সহেত্যর্থঃ অয়ম্ অকুশলঃ 
আধাঁপং গতঃ- বিপন্ধ: স্বর্গেপি অপকর্ষমল্পং করিষ্যতীতি । 

বিপাক এবং দৃষ্টজন্মবেদনীয় হইলে তবেই তাহ! সম্যক্ একতবিক হইতে পারে, অন্যথা একভবিকত্ব- 
নিয়মের অপবাদ হয়। কেন, তাহা দেখাইতেছেন, “য ইতি” । কৃত অবিপক কর্দের নাশ হয়, 
তাহার উদাহরণ যথা---ক্ষমার দ্বারা ক্রোধসংস্কারের নাশ । দ্বিতীয়! গতি-_বলবান্ প্রধান কর্মের 
সহিত আবাপগমন অর্থাৎ তৎসহ দুর্বল কর্মের ( মিশ্রিত হওত ) একত্র ফলীভূত হওয়। ।॥ ধান্ত- 

প্রধান-ক্ষেত্রে ধান্সের সহিত উপ্ত ( বপন কৃত ) মুদগাদিবৎ (ধান্তক্ষেত্রে যেমন ২1৪টী মুগ থাকিলে 
তাহ ধান্তের সহিত মিলিয়া যায়, পৃথক্ লক্ষিত হয় ন! এবং ক্ষেত্রকে ধান্াক্ষেত্রই বলা হয়, তদ্ৎ )। 
তৃতীয়৷ গতি-_নিয়ত-বিপাক প্রধানকর্ম্মের বারা অভিভূত হওয়া, তাহাতে বিপাকের কাঁলাভাব হেতু 
(এ প্রধানকর্মের ফলভোগ আগে হইবে বলিয় অপ্রধান কর্মের) দীর্ঘ কাল অবিপক্কাবস্থায় 
'অবস্থান। এই তিন প্রকার বিপাকের গতি উদাহরণের দ্বার স্পষ্ট করিতেছেন। “তত্রেতি”। 
শ্রুতি হইতে উদ্দাহরণ দিতেছেন, যথা--দ্ে দ্ব ইতি”। পুরুষের কর্ম দুই প্রকার অর্থাৎ মন্ুয্য- 
গণের পাপ ও পুণ্যরূপ ছ্িবিধ কর্্ম। তন্মধ্যে পাপের এক রাশি। তত্যতিরিক্ত পুণ্যমূলক 
শুরুকর্ম্ের এক রাশি (তাহার আধিক্য থাকিলে) তাহ! এঁ পাপকর্ম্বের রাশিকে নাশ করে। 
সুতরাং স্থুকৃত ব! পুণ্যকর্্ম করিতে ইচ্ছা কর। বৈদিক ব্যবহারে “ইচ্ছন্* আত্মনেপদ হইয়াছে। 
ইহলোকই তোমাদের কর্মভূমি অর্থাৎ পুরুষকারের স্থান (পরলোকে ভোগই প্রধান )। ইহা 
কবির! অর্থাৎ প্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিরা খ্যাপিত করিয়াছেন। বহুপুরুষের বিচিত্র কর্মরাশি-সচনার্থ 
€ছে” শব্দের অভ্যাস অর্থাৎ ছইবার প্রয়োগ হইয়াছে । 

দ্বিতীয়া গতির উদাহরণ, 'ত্রেতি' । পঞ্চশিখাচার্যের দ্বারা উক্ত হইয়াছে । অকুশল- 
মিশ্রিত (শুরু-কৃষ্ণ ) পুণ্যকারীদের এই প্রকার অস্ুচিন্তন হয়-_-আমার যে অকুশল কর্ণ তাহা 
বল্ল ব| সীমান্ত, সঙ্কর বাঁ পুণ্যের সহিত সংকীর্ণ অর্থাৎ বুপুণ্যমিশ্রিত, দপরিহার বা 
প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা পরিহার করার যোগ্য, সপ্রত্যবমর্ষ অর্থাৎ বহুন্থখের মধ্যে থাঁকিলেও 
যাহার জন্য অনুশোচনা করিতে হইবে, তাদৃশ (এ প্ররূপ অকুশল) কর্ম আমার বহু কুশল 
কর্মমকে অপকর্ষ বা অভিভব করিতে অসমর্থ, কারণ আমার অন্ত বহু কুশল কর্ম আছে যাহার 
সহিত এই (সামন্ত) অকুশল কর্ম আবাপগত ' হইয়া অর্থাৎ পুণ্যের সহিত একত্র মিলিত 
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তৃতীয়াং গতিং ব্যাচষ্টে কথমিতি। যে তু অনৃষ্টজন্মবেদনীয়৷ নিয়তবিপাঁকাঃ কর্মসংস্কারাস্তেযামেব 
মরণং সমানং_ সাধারণং সর্বেধাং তাদৃশসংস্কারাণামেকং মরণমেবেত্যর্থ, অভিব্যক্তিকারণম্। ন তু 
অনৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ অনিয়তবিপাক ইত্যেবংজাতীয়কন্ত কর্মসংস্কারস্তেতি। বতঃ স সংস্কারে! নশ্যেদ্ 
ৰা আবাপং ব৷ গচ্ছেদ্'অথো! বা চিরমপুযুপাঁসীত- সঞ্চিতক্তিষ্টেদ্ যাঁব্ন সরূপং কিঞ্চিৎ কর্ম তং সংস্কারং 
বিপাকাভিমুখং করোতি। সমানম্ অভিব্যঞ্জকমন্ত নিমিত্ত নিমিত্তভৃতং কর্মেত্যয়ঃ । কুত্র দেশে 
কম্সিন্ কালে কৈ ব1 নিমিতৈঃ কিঞ্চন কর্ম বিপককং ভবেৎ তদধিশেষাবধারণং ছুঃসাধ্যং যৌগ প্রজ্ঞাপেক্ষ- 
স্বাৎ। কন্মাশয় একভবিক ইত্যুৎসর্গে ব আচাধ্যেঃ প্রতিজ্ঞাত: ন স উক্তেত্যঃ অপবাদেভ্যো 
নিবর্তেত যত উৎসর্গাঃ সাঁপবাদ! ইতি । 

১৪। ত ইতি। পুণ্যং--যমনিয়মদয়াদানানি, তদ্বেতুকা জন্মায়ুর্ভোগাঃ সুখফলা - অন্থুকুল- 
বেদনীয়া ভবস্তি। স্ুখাত্মভোগাৎ জন্মাযুধী প্রার্থনীয়ে ভবত ইত্যর্থঃ। তদ্বিপরীতা অপুণ্য- 
হেতুকাঃ। অনুকূলাত্মন্থথমপি বিবেকিভিধোগিতি ছু ঃখপক্ষে নিঃক্ষিপ্যতে বক্ষ্যমাণেন হেতুনা। 

১৫। সর্বস্তেতি। রাঁগেণ অন্ুবিদ্ধঃ_সম্প্রযুক্তঃ, চেতনানি- পুত্রাদীনি, অচেতনানি-_গৃহা- 
দীনি, সাধনানি-_উপকরণাঁনি তেষামধীনঃ সুখান্ুভবঃ। তথা ঘ্বেষমোহজোহপি অন্ডি কর্মাশয় 
ইত্যেবং রাগঘেষমোহজো মাঁনসঃ কন্মীশয়্ ইতি অন্মাভিরুক্রম। ততঃ শারীরঃ অপি কন্মাশয়ে 

হওত, বিপাক প্রাপ্ত হইয়। স্বর্গেও আমার অল্পই অপকর্ষ করিবে অর্থাৎ যদিও তাহারা স্বর্গেও 
অনুসরণ করিবে তথাপি সেখানে অল্নই ছুঃখ দিবে। 

তৃতীয়! গতি ব্যাখ্যা করিতেছেন। “কথমিতি”। যে সকল অনৃষ্টজন্মবেদনীয় নিয়তবিপাক- 
কর্মসংস্কার ( অর্থাৎ বাহা৷ পর জন্মে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ফলীভূত হইবে ), এক মৃত্যুই তাহাদের 
সমান বা সাধারণ অভিব্যক্তিকারণ অর্থাৎ তাদৃশ সমস্ত সংস্কার মৃত্যুবূপ এক সাধারণ কারণের 
দ্বারাই অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু যাহা অনৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিয়ত-বিপাকরূপ কর্মাসংস্কার তাহার 
পক্ষে এ নিয়ম নহে। কারণ সেই সংস্কার নাশপ্রাপ্ত হইতে পারে, আবাপগত (প্রধানকর্মের 
সহিত,) হইতে পারে, অথব| দীর্ঘকাল অভিভূত হইয়। সঞ্চিত থাকিতে পারে - যতদিন-না 
তৎসদৃশ অন্য কৌনও (প্রবল ) কম্ম সেই সংস্কারকে বিপাকাভিমুখ করিবে। (সমান বা একই 
অভিব্যক্তকরূপ নিমিভ্ত বা নিমিত্তভূত কর্ম-_ইহাই ভাষ্যের অন্বয়)। কোন্ দেশে, কোন্ কালে, 
কোন্ নিমিত্তের দ্বারা কোন্ কর্ণ বিপাকপ্রাপ্ত হইবে, তদ্বিষরক বিশেষ জ্ঞানলাভ দুঃসাধ্য, কারণ 
তাহা যোগজপ্রজ্ঞ।-সাপেক্ষ | 

কন্দ্মশয় একভবিক এই উৎসর্গ বা নিয়ম যাহা আচাধ্যদের দ্বার! প্রতিজ্ঞাত ব! প্রতিস্থাপিত 
হইয়াছে তাহা উক্তরূপ অপবাদের দ্বারা নিরসিত হইবার নহে, কারণ প্রত্যেক উৎসর্গই 
অপবাদযুক্ত অর্থাৎ অপবাদ ব| ব্যতিক্রম থাকিলেও মুল ঘে উৎসর্গ বা সাধারণ নিয়ম তাহা 
নিরসিত হয় না। 

১৪। “ইতি । পুণ্য অর্থাৎ যম-নিয়ম-দগা-দান ; তন্মুলক যে জন্ম, আয়ু ও ভোগ 

তাহা সুখকর হয় এবং অনুকৃলবেদনীয় ( অভীষ্ট ) হয়। ভোগ যদি সুখকর হয় তাহা হইলে 
জন্ম এবং আমু প্রার্থনীয় হয়। উহার বিপরীত কর্ম অপুণ্যমূলক। বিবেকীর নিকট 
অনুকৃলাত্মক হুখও ছুঃখের মধ্যে গণিত হয় ক্ষ্যমাণ কারণে ( পরের সুত্রে উক্ত হইয়াছে )। 

১৫। “দর্বস্যেতি । রাগের ছ্বার৷ অনুবিদ্ধ অর্থাৎ রাগযুক্ত যে চেতন যেমন পুত্রা্ি, 
অচেতন যথা গৃহাঁদি ; এইন্*প যে সাধন বা ভোগের উপকরণ সকল - নথান্গুভব ইহাঁদের সকলের 

অধীন। তেমনি (রাগের স্তায়) দ্বেষ ও মোহ হইতে জাত কর্মাশও আছে। এইরূপ 
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ভবতি। বতো ভূতানি- প্রাণিনঃ অনুপহত্য-_ন উপহত্য, অন্মাকম্ উপভোগো ন সম্ভবতি, তন্মাৎ 
কারিককর্মজাতঃ শারীরঃ কর্্মীশয়োইপি উৎপগ্ভত উপভোগরতন্ত। রাগাদিমনোভাবমাত্রাজ্জাতো 
মানসঃ কর্্মীশয়ঃ, তথ! মিলিতেন মানসেন শারীরেণ চ কর্ণ] নিষ্পন্নঃ শারীরঃ কন্মাশয়ঃ। 

বিষয়েতি। , এতৎপাদস্য পঞ্চম্থত্রভাষ্যে বিষয়স্থমবিদ্যেত্যুক্তম্ অন্মাভিরিত্যর্থঃ। বেতি। ন 
কেবলম্ বিষয়স্থখমেব জুখং কিং তু অন্তি নিরবন্থং পারমাথিকং স্থখং বদ্ ভোগেষু ইন্রিয়াণাং 
তৃণ্ডেবৈতৃষ্যাজ, জাতায়। উপশান্তেঃ--অপ্রবর্তনায়াঃ, জায়তে ৷ ছুঃখঞ্চ লৌল্যাদ যা অন্ুপশাস্তি- 
স্তদ্রপম্। কিং তু নেদং পারমাথিকং স্থখং ভোগাভ্যাসাৎ লভ্যমিত্যাহ ন চেতি। যছা সর্বন্ুথস্য 
লক্ষণং ভোগেষু ইশ্রিয়াণাং তৃপ্তিঃ তর্পণং, তঙ্জ! যা! সাময়িকী উপশাস্তিঃ সা। হুঃখঞ্চ তত্ধিপরীত্- 
মিতি। যত ইতি। রাগা ভোগাভ্যাসং তথ! ইন্দ্রিয়াণাং কৌশলং-_বিষয়লোলতাঁম্ অনু বিবর্ঘান্তে 
__অন্ধুক্ষণং বিবন্ধিতা ভবস্তি। স ইতি। বিষয়ান্থবাসিতঃ__বিষয়েষু প্রবর্তনকারিণ্যা রাগাদি- 
বাসনয়া বাসিতঃ_সমাপরঃ | 

এষেতি। বিবেকিনঃ বন্তাত্মানো যোগিনঃ ভোগন্থথস্যেযবং পরিণামহ্ঃখতাং বিচিন্ত্য সুখসম্পন্না 
অপি ভোগন্জথং প্রতিকূলমেব মন্তন্তে। এবং রাগকালে সত্যপি স্থখানুভবে পশ্চাঁৎ পরিণামহ্ঃখতা | 
দ্বেষকালে তু তাপঃ অন্ুভূয়তে। পরিষ্পন্দতে _চেষ্টতে। তাপান্থুভবাৎ পরান্গগ্রহগীড়ে ততশ্চ 

রাগ, দ্বেষ ও মোহজ মানসিক কর্ম্মাশয় বে আছে, ইহা পূর্বেব আমাদের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। 
তাহা হইতে শারীর কর্মীশয়ও হয়, কারণ অন্ত জীবকে অন্ুপঘাত করিয়। _ অর্থাৎ তাহাদের 
উপঘাঁত ( পীড়। বা! স্বার্থহানি) না করিয়া-__-আঁমাদের (সুখ) উপভোগ হইতে পারে না, 
তজ্জন্য উপভোগরত ব্যক্তিদের কায়িক কর্ম হইতে শারীর কর্মাশয়ও উৎপন্ন হয়। রাগঘ্েষাদি 
মনোভাবমাত্র হইতে সঞ্জাত মানস কর্মাশয় এবং মানস ও শারীর ( উভয়ের মিলিত ) কর্ম হইতে 
শারীর কর্্মাশয় হয় ( অর্থাৎ শরীর-প্রধান কর্মীশয় হয়, কারণ মনোনিরপেক্ষ শুদ্ধ শারীর কর্মীশয় 
হওয়! সম্ভব নহে )। 

“ব্ষয়েতি' । এই পাদের পঞ্চম সুত্রের ভাষ্যে আমাদের দ্বারা বিষয়নুথকে অবিষ্তা বলিয়। 
উক্ত হইয়াছে। “যেতি”। বিষয়ভোগজনিত সুখই যে একমাত্র সুখ তাহা নহে, নির্দোষ 
পারমাধিক সুখও আছে - যাহা! ভোগ্য বস্তুতে তৃপ্তি হইতে অর্থাৎ তাহাতে বৈভৃষ্্য হুইলে ইন্দ্রিয় 
সকলের যে উপশান্তি বা! ভোগ্যবস্ততে অলোলুপতাহেতু যে তৃপ্তি তাহা হইতে, উৎপন্ন হয়। আর 
বিষয়ে লৌল্যহেতু যে ইন্দ্রিয়ের অন্ুপশাস্তি তাহাই ছুঃখ। কিন্তু এই পারমাথিক সখ ভোগাভ্যাসের 
দ্বারা লভ্য নহে তাই এবিষরে বলিতেছেন, “ন চ* ইত্যার্দি। এই অংশের অন্তপ্রকার ব্যাখ্যা 
যথা-_ভোগে ইন্দ্রিয় সকলের তৃপ্তি বা তর্পন এবং তজ্জাত যে সাময়িক প্রশাস্তি তাহাই সর্বপ্রকার 
সুখের লক্ষণ, তাহার যাহা বিপরীত তাহাই দ্রুঃখ। 

“যত ইতি”। ভোগাত্যাসের ফলে রাগ এবং ইন্দ্রিয় সকলের পটুতা বা বিষয়ের দিকে লৌল্য 
বিবদ্ধিত হয় অর্থাৎ অনুক্ষণ তাহাদের পুষ্টিসাধন হয় । “স ইতি । বিষয়ের দ্বারা অন্্বাসিত অর্থাৎ 
বিষয়ের দিকে প্রব্র্তনকারী রাগাঁদি-বাসনার দ্বার বাসিত বা সমাপন্ন ( আচ্ছন্ন )। 

“এষেতি” । বিবেকীন্ধী অর্থাৎ সংঘতচিত্ত যোগীর! ভোগনসুখের এই পরিণামহূঃখতা৷ চিন্তা 
করিয়া সখসম্পন্ন থাকিলেও ভোগস্থথকে প্রতিকূলাত্বক বা অনিষ্টকর বলিয়৷ মনে করেন। এইরূপে 
রাগকালে সুখান্ুতব থাকিলেও পরে পরিণামহখ আছে অর্থাৎ তাহা পরিণামে ছুঃথপ্রদ হয়। 
দেষকালে তাপছুঃখ তখনই অনুভূত হয়। পরিস্পন্দন করে অর্থে চেষ্টা করে। তাপান্ুভব হুইতে 
( তাঁপ বা হুঃখ দুর করার জন্য আবশ্যকানুযারী ) লোকে পরকে অন্নগ্রহ করে অথবা পীড়ন করে, 
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ধর্মীধন্ষ্ৌ। কিঞ্চ দ্েষমূলোহপি স ধর্মীধর্মাকণ্দমীশয়ো৷ লোভমোহসম্প্যুক্ত এব উৎপগ্ভতে । এবং 
তাপাদ্ আদাঁবস্তে চ দুঃখসন্তৃতিঃ 

এবমিতি। এবং কর্মত্যে৷ জাতে সুখাঁবহে ছুঃখাঁবহে বা! বিপাঁকে তত্তাসনাঃ প্রটীয়ন্তে, বাঁসনায়াঃ 
পুনঃ কর্মাশয়প্রচয় ইতি । ইতরং ত্বিতি। ইতরম্--অযোগিনং প্রতিপত্তারং তাপ অনুপলবন্তে 
ইত্য্থয়ঃ। কিস্ততং প্রতিপত্ারং_যেন স্বকর্মণা উপহৃতম্__উপাঞ্জিতম্ ছুঃখম্ তথাচ ছুঃথম্ 
উপাত্তম্ উপাত্ত, ত্যজস্তং, ত্যক্তং ত্যক্তম্ উপাদদানং তাদুশং প্রতিপত্তারম্। তথাঁচ অনাদিবাঁসনা- 
বিচিত্রয়! চিত্তবত্ত্যা-_-চিত্তস্থিতয়া ইত্যর্থঃ অবিষ্ঠয়া সমন্ততোহমুবিদ্ধং প্রতিপত্তারম্ । অপিচ হাঁতব্য 
এব__দেহাদৌ ধনাদৌ চ যৌ অহংকারমমকারৌ তয়োরম্পাতিনম্--অন্ুগতম্ ততশ্চ জাতং জাতং-_ 
পুনঃ পুনঃ জায়মানমিত্যর্থঃ প্রতিপত্তারম্ আধ্যাত্মিকাদয়ঃ ত্রিপর্বাণ স্তাপ! অনুগ্নবন্ত ইতি। 

ন কেবলং ছুঃখম্ ও্পাধিকম্ অপি তু বস্তস্বাভাব্যাদপি ছুঃখমবশ্যস্তাবীতি আহ গুণেতি। 
গুণানাং যা বুতত়ঃ সুখছুঃখমোহীস্তেষাঁং বিরোধাদ্-_অতিভাব্যাভিভাবকস্বভাবাচ্চাপি বিবেকিনঃ 
সবমেব ছুঃখম্। কথং ত্দাহ প্রখ্যেতি। প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিম্বভাব! বুদ্ধিরপেণ পরিণতান্তয়ে 
গুণা ইতরেতর-সহায়াঃ স্ুখং ছুঃখং মুদ্ং বা! প্রত্যরং জনয়স্তি। তন্মাৎ সর্বে সুখাদিপ্রতায়াঃ 
ত্রিগুণাআনঃ, তথাচ গুণবৃত্তেঃ চলত্বাৎ জক্বপ্রধানং সুখচিত্তং পরিণম্মানং রজঃপ্রধানং ছুঃখচিত্তং 

তাহা হইতে যথাক্রমে ধর্ম ও অধর কর্ম আঁচরিত হয়। কিঞ্চ দ্বেষমূলক হইলেও সেই ধর্ম্াধন্ 
কন্মাশয় লোভমোহসম্প্রযুক্ত হইয়াই উৎপন্ন হয়। এইরূপে তাপ হইতে প্রথমে ও শেষে উভয় 
কালেই দুঃখের ধার! চলিতে থাকে। 

“এবমিতি” । এইরূপে কর্ম হইতে সুখাবহ বা ছুঃখাবহ ফল উৎপন্ন হইতে থাকিলে সেই- 
সেইরূপ বাসনাও সঞ্চিত হইতে থাকে। বাঁসনাকে আশ্রয় করিয়া পুনশ্চ কর্ধাশয় সঞ্চিত হয়। 
“ইতরং ত্বিতি'। ইতরকে অর্থাৎ অপর অযোগী প্রতিপত্তাকে (সাধারণ ছঃখবেদক ব্যক্তিকে ) 
তাপছঃখ অনুগ্লাবিত ব1 আচ্ছন্ন করিয়৷ রাখে-__ইহাই ভাষ্যের অন্থয়। কিনূপ প্রতিপত্ত। তাহা 
বলিতেছেন, যে স্বকর্থের দ্বারা দুঃখ উপার্জন (উপহৃত অর্থে উপার্জিত) করে এবং পুনঃ পুনঃ 
দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া ত্যাগ করে ও পুনঃ পুনঃ তাগ করিয়া (সাময়িক ) আবার সেই ছুঃখকে গ্রহণ 
করে (তন্রপ কর্মাচর্ণার। )-_সেইরূপ প্রতিপত্ত।। আর-_অনার্দি বাসনার দ্বারা বিচিত্র 
যে চিত্ত তাহাতে বর্তমান (চিত্তবৃত্তি অর্থে চিত্তস্থিত) অবিগ্ভার দ্বারা যাহার! সর্ববাদিকে অন্থুবিদ্ধ 
বা গ্রস্ত, তাদৃশ প্রতিপত্ত। (ছুঃখের দ্বারা আগ্লীবিত হয়)। কিঞ্চ, হাতব্য ( হেয়) দেহাদিতে 
ও ধনাদিতে যে মহন্ত ও মমতা তাহার অন্থপাতী বা অনুগত অর্থাৎ তৎপূর্ববক আচরণশীল 
এবং তজ্জন্ত পুনঃ পুনঃ জায়মান অর্থাৎ ভন্মগ্রহণশীল যে প্রতিপত্তা তাহাকে আধ্যাত্মিকাদি তিন 
প্রকার দুঃখ আগ্লুত ব! অভিভূত করে। 

ছুঃখ কেবল যে ওপাঁধিক অর্থাৎ বিষয়ের দ্বার! চিত্তের উপরঞ্জন হইতেই যে হয় তাহা নহে, 
পরস্ত বস্তর স্বভাব হইতেও অর্থাৎ চিত্তের ও সর্ব্ববস্তর উপাদানের স্বভাব হইতেও, দুঃখ 
অবপ্তস্তাবী, তাই বলিতেছেন, “গুণেতি' ৷ গুণসকলের যে স্থথছুঃখমোহরূপ বৃত্তি, তাহাদের 
পরম্পরের বিরোধ হইতে এবং তাহাদের অভিভাব্য-অভিভাবকত্ব-স্বতাবহেতু অর্থাৎ পরস্পরের 

দ্বারা অভিভূত হওয়ার এবং পরম্পরকে অভিভূত করার স্বতাবহেতু বিবেকীর নিকট (্রিগুণাত্মক ) 
সমস্তাই ছুঃখময়। কেন, তাহা বলিতেছেন, 'প্র্যেতি” । বুদ্ধিরূপে পরিণত প্রকাশ, ক্রিয়া ও 
স্থিতি-্বভাবক যে ত্রিগুণ তাহার! পরম্পর-সহায়ক হইয়া সুখকর অথবা ছুঃখকর অথবা মোহকর 
প্রত্যয় উৎপাদন করে। তজ্জগ্য সুখাদি সমন্ত প্রত্যয়ই ত্রিগুণাত্বক। আর গুণবৃত্তিসকলের 
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ভবতীতি ছুঃখমবশাস্তাবি। যথোক্তং “স্থস্যানস্তরং ছুঃখমিতি'। এতদেব ব্যাচ্টে রূপেতি। 
ধর্্াদয়ঃ অগ্টৌ বুদ্ধেঃ রূপাণি সুথছুঃখমোহাশ্চ বুদ্ধে বৃতিয়ঃ | তত্র কিঞ্িতিশয়ি বুদ্ধিরপং বুদ্ধিবৃততি 
বা বিরুদ্ধেন অন্টেন বুদ্ধেঃ রূপেণ বৃত্ত বা অভিভূয়তে। এতম্মাদেব ধর্মরূপস্ত যমনিয়মন্ত জুখরপত্ত 
ব৷ প্রত্যন্ত নাস্তি একতানতা। কিঞ্চ ধর্মস্খাদয়ঃ অধর্মছুঃখাদিভিঃ বিরুদ্ধাভিঃ বুদ্ধেঃ রূপবৃত্তিভিঃ 
সংভিগ্বক্জে। সামান্ঠানীতি। তথা চ সামান্তানি-_অপ্রবলানি বৃত্তিরপাণি তু অতিশয্ৈ_ 
সমুদাচরত্তিঃ বৃত্তিরপৈঃ সহ প্রবর্তস্তে বৃত্তিং লতন্তে। স্থখেন সহ উপসর্জনীভৃতং ছুঃখমপি 
প্রবর্তত ইত্যর্থ: | 

এবমিতি উপসংহরতি। স্ৃখঞ্চ সত্বপ্রধাঁনং ন তত রজস্তমোভ্যাং বিযুক্তং সর্বেষাং প্রাকৃতভাবানাং 
ব্রিগুণাত্মকত্বাৎ। এবং বস্ত-স্বভাঁবাদপি ছুঃখমোহবিুক্তং তাভ্যাঁং বা অগ্রসিষ্ামাণং স্তুথং নান্তীতি 
“বিবেকিনঃ সবমেব দুঃখমিতি সম্প্রজ্ঞ। জায়তে | তর্দিতি। মহতো দুঃখসমৃহস্ত অবিষ্তা প্রভববীজম্ 
-উৎপত্তেবীজম্। শেষমতিরোহিতম্ । 

তত্রেতি। হাঁতুঃ গ্রহীতুঃ স্বরূপম্ - প্ররুতং রূপং চিদ্রপত্মিত্যর্থঃ ন উপাদেয়ং_ন বৃদ্ধযাদীনাম্ 
উপাদানত্বেন গ্রাহাম। নাপি স্বপ্রকাশো! দ্রষ্টা সম্যক হেয়ঃ_অপলাপ্যঃ, বৃদ্ধাদিসর্গায় দ্র, সততায়া 
নিমিত্ততা ন ত্যাজ্যা ইত্যর্থ। ন ভি স্বপ্রকাশদ্রঈ,রুপদর্শনং বিন। আত্মভাঁবঃ প্রবর্তেত। 

অস্থির স্বভাবহেতু সত্তপ্রধান স্ুখ-চিত্ত বিকার প্রাণ্ড হই়। র্জঃপ্রধান ছঃথ-চিত্তে পরিণত হয় বলিষ 
ছুখ অবশ্ঠস্তাবী। যথা উক্ত হ্ইয়াছে "সুখের পর ছুঃখ, ছঃখের পর সুখ--” ইত্যাদি। এবিষয় 
ব্যাখ্যা করিতেছেন, “রূপেতি”। ধর্মাদিরা আটটা (ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, শব্ধ, অধর, অজ্ঞান, 
অবৈরাগ্য, অনৈশ্ব্ধ্য ) বুদ্ধির রূপ, স্থখ-ডঃখ-মোহ ইহারা! বুদ্ধির বৃত্তি । তন্মধ্যে বুদ্ধির কোনও রূপের 
বা বৃত্তির আতিশয্য ঘটিলে পর তাহা অন্য তদ্বিপরীত বুদ্ধির রূপ ব৷ বৃত্তির দ্বারা অভিভূত হয় অর্থাৎ 
তাহাদের সেই আতিশয্য মন্দীভূত হয়। এজন্য ধর্ম্বরূপ যমনিয়মাদির বা স্ুখরূপ প্রত্যয়ের একতানতা 
নাই। * আর ধর্ম-ন্থথ-আদিরা অধর্ম-ছুঃখ-আর্দিরূপ বিপরীত বুদ্ধির রূপ ও বৃত্তির দ্বার! সংভিন্ন 
অর্থাৎ নষ্ট বা অভিভূত হয়। “সামান্তানীতি” । সামান্য অর্থাৎ অপ্রবল বৃত্তি ও রূপসকল অতিশম 
বা সমুদ্ধাচারযুক্ত অর্থাৎ ব্যক্ত বা প্রবল বৃত্তি ও রূপলকলের সহিত প্রবর্তিত হয় অর্থাৎ বৃত্তিতা লাত 
করে বা অভিব্যক্ত হয়। সুখের সহিত উপসর্জনীভূতভাবে স্থিত ছুঃখও এঁরূপে প্রবর্তিত হয় । 

“এবমিতি' | উপসংহার করিয়। বলিতেছেন। অুথ সত্বপ্রধান কিন্ত তাহা রজস্তম 
হইতে বিষুক্ত নহে, কারণ সমস্ত প্রাকৃত ভাবপদার্থ ত্রিগুণাত্বক, এইরূপে বস্তর মৌলিক 
স্বতাঁবের দিক্ হইতেও ছুঃখমোহ হইতে সম্পূর্ণ বিধুক্ত অথব| তন্থার! গ্রস্ত হইবে না৷ এরপ স্থায়িন্বথ 
নাই বলিয়া বিবেকীর নিকট সমস্তই অর্থাৎ সমস্ত ভোগ্যু পদার্থ ই ছুঃখময়-_এরূপ সম্প্রজ্ঞান্ হয়। 
তদিতি। মহৎ ছুঃখ-সমুদায়ের প্রভববীজ বা উৎপত্তির কারণ অবিদ্যা। শেষ অংশ সুগম । 

তিত্রেতি'। হাতার (প্রহাণকর্তৃত্বের সাক্ষীর) বা দ্রষ্টার যাহ! স্বরূপ বা প্ররৃতরূপ 
অর্থাৎ চিদ্রপত্ব তাহা উপাদেয় নহে অর্থাৎ বুদ্ধ্যার্দির উপাদানরূপে গ্রহণযোগ্য নহে। স্বগ্রকাশ 
রষ্টা সম্যক্ হেয় বাঁ" 'অপল্রাপ্যও নহে, অর্থাৎ বৃদ্ধির স্থষ্টি-বিষয়ে দ্রষ-সম্ভার নিমিত্তকারণরূপে যে 
আবস্তকতা তাহা ত্যাজ্য নহে, কারণ স্বপ্রকাশ '্ষ্টার উপদর্শনব্যতীত (বুদ্ধি আদি) আত্মভাব 
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* বুদ্ধি বরিগুণাতুক বলিয়া তাহার স্বভাবই পরিণামশীল, তজ্জন্ত অবিচ্ছিন্ন ধন্দাীচরণ করিয়। 
শাশ্বত সৃখ-যুক্ত বুদ্ধি লাত কর! সম্ভবপর নহে, বুদ্ধির নিরোধেই শাস্বতী শাস্তি সম্ভব। 
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তম্মাদ্ দ্র শিবিকারনিমিত্তত৷ অন্থপাঁদানকারণতা চ গ্রাহা । স এব সম্যগ দর্শনরূপঃ শীশ্বতবাদঃ__ 
নিবিকারঃ শাশ্বতে। দ্রষ্ট আম্মভাবন্ত মূলং নিমিন্তমিতি বাদ ইত্যর্থঃ। ভ্রষ্টরপলাপ উচ্ছেদবাদরঃ | 
তথবাদস্ত হেয়! যতঃ স্বেন স্বস্ত উচ্ছেদরূপো! মোক্ষো ন ন্যারেন সঙ্গতঃ। প্রষ্রুপাঁদানবাদে তু তস্য 
বিকারশীলতারূপো৷ হেতুবাদঃ__-উপাদানকারণত।-বাদ ইত্য্চ। সোহপি হেয় ইতি দিকৃ। 

১৬। তদিতি। হের-হেরতেতু-হান-হানোপায়। ইত্যেতক্ছাস্্রং চতুব্যহম্। তত্র হেয়ং 
তাবন্ নিরূপয়তি। জ্ুগমম্। নম্থু সৌকুমাধ্যম্ অধিকতরছুঃখার় তবতীতি অক্ষিপাত্রকল্প- 
্বাস্তানাং ঘোগিনাং কিন, ক্রেশঃ পৃথগ-জনেত্যো ভূয়িষ্ঠ ইতি শঙ্কা! ব্যর্থা। দৃশ্যতে তু লোকে 
আরতিচিন্তাহীন| মূঢ়া অশেষহুখভাজে। ভবস্তি, প্ররেক্ষাবন্তঃ পুনরনাগতং বিধাস্যমানা বহু- 
সৌখ্যতাজো তবন্তীতি। তখৈব মনাগতহ্ঃখস্য প্রতিকারেচ্ছবো যোগিনো ছুঃখপ্যান্তং 
গচ্ছন্তীতি 

১৭। তন্মাদিতি। হেয়স্য ছুঃখস্য কারণং প্র -ৃহ্ঠয়োঃ সংযোগঃ। বতঃ স্বপ্রকাশেন 
প্রা সহ সংযোগাদ্ বুদ্ধিস্থমচেতনং দৃশ্তন্ ছুঃখং বৃত্তিতাং লভতে। দ্রষ্টেতি। রষ্টা বুদ্ধেত_- 
আত্মবুদ্ধেঃ অন্মীতিভাবস্যেতার্থঃ প্রতিসংবেদী-_ প্রতিবেত্তা । করণাদিজড়ভাবধুক্তঃ 'অচেতনাস্ম- 
বিজ্ঞানাংশো! যেন ন্বপ্রকাশেন প্রতিসংবেত্রা মাঁমহং জানামীতি স্বপ্রকাশবদ্ ভূয়ত ইতি স এব বুদ্ধি- 
প্রতিসংবেদী সংচ পুরুষঃ। 

প্রবর্ঠত হইতে পারে না। তজ্জন্ত দ্রষ্টার নির্ধিকার-নিমিত্ততা এবং উপাঁদানকারণরূপে অগ্রাহৃতা-- 
এই ছুই দৃষ্টিই গ্রহণীয়, অর্থাৎ তিনি বুদধ্যাদির নির্বিকার নিমিত্তকারণ কিন্ত তাহাদের বিকারশীল- 
উপাদাঁনকারণ নহেন-_এই সিদ্ধান্তই যথার্থ। তাহাই সম্যক্-দর্শনরূপ শাশ্বতবাদ অর্থাৎ নির্বিকার 
শাশ্বত দ্রষ্টা আত্মভাবের মূল নিমিত্তকারণ_ এইবাদ। দ্রষ্টার অপলাপের নাম উচ্ছেদবাদ, তাহাও 
হেয়, কারণ নিজের দ্বার| নিজের উচ্ছেদরূপ ( নিজেকে শূন্ঠ কর! রূপ ) মোক্ষ ন্যায়সঙ্গত নহে অর্থাৎ 
তাহা হইতে পারে না। দ্রগ্তার উপাদানবাদে (দ্রষ্টা বুদ্ধা্দির উপাদানকারণ এই বাদে ) তাহার 
বিকারণীলতারূপ হেতুবাঁদ অর্থাৎ তিনি বিকারী উপাদানকারণ - এই সিদ্ধান্ত আসিয়৷ পড়ে (কারণ 
যাহ! উপাদান তাহাই বিকাঁরী ) অতএব তাহাও হেয়,_এই দৃষ্টিতে ইহা! বুঝিতে হইবে। 

১৬। তিদিতি'। হেয়-হেয়হেতু-হান-হানোপায় এইরূপে এই শাস্ত্র চতুবু্হ অর্থাৎ 
চারিপ্রকারে সঙ্জিত। তন্মধ্যে হেয় কি, তাহ! নিরূপিত করিতেছেন। স্থগম। যদি বল! 
যায় যে (দুঃখের উপলব্ধি-ব্ষয়ে ) সৌকুমাধ্য (সামান্য ছুঃখে উদ্বেজিত হওয়া) ত অধিকতর 
£খতোগের হেতু স্থতরাঁং চক্ষু-গোলকের স্তার (কোমল স্পর্শাসহ) চিত্তযুক্ত যোগীদের 

ক্লেশোঁপলব্ধি অন্য অযোগী অপেক্ষা অধিক তীব্র হইবে না কি? এই শঙ্কা বার্থ। দেখা যায় 
যে ভবিষ্যৎ-চিস্তাবর্জিত মূঢ় ব্যক্তিরা অশেষ ছুঃখভাগী হয়, কিন্তু দুরদৃ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তির! 
অনাগতছ্ঃখের প্রতিবিধান করিতে থাকেন বলিয়া অধিকতর স্ুথভাগী হন। অতএব অনাগত 
ছুঃখের প্রতিকার-করণেচ্ছু যোগীরা দুঃখের পারে যাইয়৷ থাকেন। 

১৭। “তন্মাদিতি' | হেয় যে দুঃখ তাহার কারণ ভরষ্ট এবং দৃশ্যের সংযোগ। যেহেতু 
প্রকাশ ত্রষ্টার সহিত সংযোগ হইতে বুদ্ধিস্থ অচেতন ও দৃশ্য যে ছুঃখ তাহা বৃত্তিতা বা জ্ঞাতত৷ 
লাভ করে (ছুঃখরূপ চিত্তস্থ বিকার-বিশেষ “আমার ছুঃখতে পরিণত হয়)। দদ্রষ্টেতি'। 
দরষ্ট বুদ্ধির বা আত্মবুদ্ধির অথাৎ “আমি/-মাত্র ভাবের প্রতিসংবেদী বা প্রতিসংবেত্তা। করণাঁদি 
জড়ভাবযুক্ত অচেতনরূপ বিজ্ঞানাংশ যে স্বপ্রকাশ প্রতিসংবেত্তার দ্বারা “আমি আমাকে জানিতেছি” 
এইরপে স্বপ্রকাশবৎ হয়, তিনিই বুদ্ধির প্রতিসংবেদী, তিনিই পুরুষ । 

| 
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দৃশ্তা ইতি। বুদ্ধিসত্বোপারঢ়াঃ সত্তামাত্রে আত্মনি বুদ্ধ উপারটা অভিমানেন উপানীতা 
ইত্যর্থঃ ভোগরূপা। বিবেকরপাশ্চ ধর্্া দৃণ্তাঃ। তদিতি। সন্নিধিমাত্রোপকারি-_পরম্পরা- 
সংকীর্ণমপি সপ্লিকর্ধাদেব যছুপকরোতি। ন চাত্র সান্নিধ্য দৈশিকং দ্রষ্টদেশাতীতত্বাৎ। দেশস্ত 
দৃহ্ঠঃ অতঃ স ত্রষ্ ধিষয়িণঃ অত্যন্তবিভিন্নঃ। শ্রায়তেহত্র অনগুঅহস্বম্-অদীর্ঘম্-অবাহাম্ 
অনন্তরমিত্যাদি । তাদৃশেন দ্রপ্রী সহ দৈশিকসংযোগঃ মুটৈরেব কল্লযতে নাভিযুক্তৈঃ। সানিধ্য্ত 
একপ্রত্যয়গতত্বমেব যদমুতৃয়তে জ্ঞাতাহ্মিতি প্রত্যয়ে । একক্ষণ এব জ্ঞাতুর্জেয়স্য চ যা সংকীর্ণ 
উপলবিস্তদেব লাপ্িধ্যং, স এব সংযোগঃ। 

প্রকাশ্-প্রকাশকত্বাদ্ দৃশ্তদ্রপ্্ো; স্বস্বামিরপঃ সম্বন্ধঃ। দৃশ্তং স্বং স্বকীরং দ্রষ্টা চ 
স্বামীতি। অস্ুভূয়তে চ বোদ্ধাহং মম বুদ্ধিরিতি। অন্ুভবেতি। দ্রষ্টরনভববিষয়ঃ__জ্ঞাতাহমিতি 
মন্থভাব্যত৷ প্রকাশ্ততা বেত্যর্থঃ তথা চ কার্যযবিষয়ঃ-_কর্তীহমিতি কাধ্যসাক্ষিতা ইত্যেবং দ্বিধা 
বিষয়তামাপনং দৃষ্তম্ অন্তস্বরূপেণ__পৌরুষভাসা চেতনাবদ্ুবনাৎ পুরুষস্তোপময়েত্যর্থঃ প্রতিলব্ধাত্বকং 
_ প্রতিভাসমানম্ ল্ষসত্তাকমিত্য্থঃ। ন্বতন্ত্রমিতি। দৃশ্তং ত্রিগুণম্বরূপেণ স্বতত্বং তথ! চ পরার্থত্বাৎ 
_ পুরুষোপদর্শনবশাদ্ বৃদ্ধযাদিকূপেণ পরিণতত্বাৎ পরতন্ত্- ভ্রষ্তন্্ম। অর্থে _ভোগাপবর্গে, 

পৃশ্য। ইতি” ॥ বুদ্ধিসত্বোপারূট| অর্থাৎ সত্তামাত্রস্বরূপ বা “আমি-মাত্র-লক্ষণীস্বক বৃদ্ধিতে উপারট 
বা আরোপিত অর্থাৎ অভিমানের দ্বারা উপানীত, ভোগরূপ ও বিবেকরূপ ধর্মই দৃশ্ত। “তদদিতি। 
সন্গিধিমাত্রোপকারী অর্থাৎ পরম্পর বিভিন্ন হইলেও সান্িকর্ধ্যহেতু যাহ! উপকার করে (উপ অর্থে 
নিকট, নিকটস্থ হইয়! কাঁধ্য করে )। এই সান্নিধ্য দৈশিক নহে। কারণ ভ্রষ্টী দেশাতীত। দেশ 
দৃশ্য বা জ্ঞেয় পদার্থ। অতএব তা বিষয়ী ( বিষয়ের জ্ঞাতা৷) দ্রষ্টা হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন। এবিষয়ে 
্রতিতে আছে যে “তিনি অধু ঝা ন্ব বা দীর্ঘ নহেন, তিনি বাহ বা আন্তর নহেন” ইত্যাদি । তাদুশ 
ষ্টার সহিত দৈশিক সংযোগ মুঢ় ব্যক্তিদের দ্বারাই কল্পিত হয়, পণ্ডিত বিজ্ঞদের দ্বারা নহে | “আমি 
জ্ঞাতা” এই প্রত্যয়ে থে দ্রষ্টার ও বৃদ্ধির এক প্রত্যরগতত্ব অনুভূত হয় তাহাই তাহাদের সানিধ্য। 
একক্ষণে যে জ্ঞাতার বা দ্রষ্টত্বের এবং জ্ঞেয়ের বা বুদ্ধিরূপ “মামিত্বেরঁ অপুথক্ উপলব্ধি তাহাই 
তাহাদের সান্ধ্য এবং তাহাই তাহাদের সংযোগ । 

প্রকাশ্য-প্রকাশকত্বহেতু দৃশ্য ও ভ্রষ্টার স্ব-্বামিরপ সম্বন্ধ। দৃশ্য স্ব বা স্বকীয় এবং দ্ষ্ট 
স্বামী । এরূপ অনুভূতিও হয় বে “আমি বোদ্ধা” “আমার বুদ্ধি” ইত্যাদি । (১।৪ ষ্টব্য) “অন্ুভবেতি, | 
ষ্টার অনুভবের বিষয় অর্থে আমি জ্ঞাতা”-রূপ বুদ্ধির অন্থৃভাব্যতা বু গ্রকাশ্যত। এবং তাহার 
কাধ্যবিষয় অর্থে আমি কর্তা”-রূপ কর্তৃত্ববুদ্ধির সাক্ষিতা_ ( পুকষের ) এই ছুই প্রকার বিষয়তাপ্রাপ্ত 
ৃশতা বুদ্ধি ন্ত-স্বরূপে অর্থাৎ পৌরুষচেতনতার দ্বার! চেতনবৎ হওয়ায় বা পুরুষের উপমায় (পুরুষের 
সহিত সাদৃশ্তহেতু ) এতিলন্ধাত্মক বা প্রতিভাসমান হয় অথণৎ তফলেই তাহার সত্ব! বা অস্তিত্ব। 
(“আমি জ্ঞাতা”-রূপ বুদ্ধি যখন দ্রষ্টার দ্বার প্রকাশিত হয় তখন তাহাকে ত্রষ্টার অন্ুভব-বিষয়ত। 
বলা যায়। এবং ঘখন “আমি কর্তা”রূপ বুদ্ধি তন্বারা প্রকাশিত হয় তখন তাহাকে দ্রষ্টার 
কর্মবিষয়তা! বলা হয়, তদ্রপ ধাধ্য-বিষয়ত1। এ বুদ্ধি দ্রষ্টার অবভাসের দ্বারাই সচেতনবৎ .ও 
ব্যক্ত হয়, জ্ঞান ও সত্তর অবিনাভাবী বলিয়৷ এরূপে প্রকাশ হওয়াই তাহাদের সত্তা, নচেৎ তাহা 
অজ্ঞাত হইত )। 

শ্বতন্্রমিতি' । ত্রিগুণস্বরূপে দৃশ্ স্বতন্ত্র বা স্বাধীন অর্থাৎ দৃত্তের ত্রিগুণত্বরূপ মৌলিক অবস্থা 
্রুনিরপেক্ষ, আবার পরা্থ ত্বহেতু অর্থাৎ পুরুষের উপদর্শনের দ্বারাই বৃন্ধ্যাদিরূপে তাহার পরিণাম 
হওয়া সম্ভব বলিয়া! তাহা পরতন্্র অর্থাৎ পর যে ব্রষ্টা তাহার অধীন। ভোগাঁপবর্ণূপ যে ছুই অর্থ 
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তাত্যাং বুদ্ধদেব ত্িতা। তৌ ৮ পুরুষোপদর্শনসাপেক্ষৌ। তন্মাদ্ বৃদধযাদিদৃশ্তং পরার্থং। যথ| 
গবাদয়ঃ স্বতন্ত্র অপি মনুজাধীনত্বাৎ মনুজতন্তাঃ | 

তয়োরিতি। ছুঃখং দৃশ্তমচেতনম্। তচ্চ ্রষ্। সহ সংঘোগমন্তরেণ ন জ্ঞাতং স্তাৎ। তন্মাদ 
দৃগ্র্শনশক্ত্যোত সংযোগ এব হেয়ন্ত ছুংখস্ত কারণম,। সংযোগস্ত অনাদিঃ বীজবৃক্ষবৎ। বিবেকেন 
বিয়োগদর্শনাদ্ অবিবেকঃ সংযোগন্ত কারণম.। অবিবেকঃ পুনরনাদিস্তম্মাদ্ হযস্ত ছঃখস্য 
হেতুভৃতঃ সংযোগোহপি অনার্দিরিতি। তথেতি। তনিত্যত্র পঞ্চশিখাচাধ্যস্ত্রম। তৎসংযোগন্ত 
_দ্রষ্ী সহ বুক্ধেঃ সংযোগন্ত হেতুরবিবেকাখ্যঃ, তস্য বিবর্জনাৎ। ছুঃখপ্রতীকারম্ উদ্দাহরণেন 
স্ফোরয়তি। সুগমম্। অত্রাপাতি। অত্রীপি-__পরমার্থপক্ষে২পি কণ্টকরূপস্য তাপকস্য রজসঃ 
অন্ুভবযুক্তপাদতলবৎ প্রকাশশীলং সত্বং তপ্যং, কন্মাং তপিক্রিয়ায়াঃ কর্মস্ত্বাৎ বিকারযোগায্রব্যস্থ- 
ত্বাদিত্যর্থঃ। সত্বরূপে করণে তপিক্রিয়া সম্ভবেন্ ন নিক্ষিয়ে দ্রষ্টরি। যতো দ্রষ্টা দশিতবিষয়ঃ 
সব্ববিষয়স্য প্রকাশকম্ততঃ সন পরিণমতে। যথোদকস্য চাঞ্চল্যাৎ তন্তাসকো বিদ্বতৃতঃ স্র্য্ো বিরূপ 
ইবৰ প্রতিভালতে ন চ তেন সুয্যস্য বাস্তবং বৈবপ্যং তথা স্ুখছুঃখয়োর্ভীসকঃ পুকুষঃ সুখী দুঃখী 
বেতি প্রতীয়ত ইতি। তদাকারান্ুরোধী-বৃদ্ধিবৎ প্রতীয়মান ইত্যর্থঃ। 

তাহা হইতেই বুদ্ধি আদির বৃত্তিতা বা বর্তৃমানতা, তাহার! পুরুষদর্শন-সাপেক্ষ। তজ্জন্ত বুদ্ধি 
সমস্ত দৃশ্য পদার্থ ই পরার্থ অর্থাৎ পর যে ত্রষ্টা তাহার অথ বা বিষয়, যেমন গবাদিরা স্বতন্ত্র হইলেও 
অর্থাৎ তাহাদের জন্মাদি স্বকর্মফলাশ্রিত হইলেও, মনুষ্যাধীন বলিয়া মনুষ্যতন্ত্। 

তিয়োরিতি” ৷ ছুঃখরূপ চিন্তবৃততি দৃস্ত ও অচেতন । তাহা ত্রষ্টার সহিত সংযোগব্যতীত জ্ঞাত 
হইতে পারে না । তজ্জন্ত দৃক্-দর্শন-শক্তির সংযোগই, হেয় যে ছুঃখ তাহার কারণ। সংযোগ 
বীজবৃক্ষের ন্যায় অনাদি। বিবেকের দ্বারা তাহাদের বিয়োগ হয় দেখা যাঁয় তজ্জন্য তহ্ছিপরীত 
অবিবেকই সংযোগের কারণ। অবিবেক পুনঃ অনাদি তজ্জন্য হেয় ছুঃখের হেতুভূত সংযোগও 
অনার্দি। ( বর্তমান অবিবেক প্রত্যয় পূর্ব্ব অবিবেক সংস্কারের ফলে উৎপন্ন, পূর্বের অবিবেক 
আবার ভজ্জাতীয় পূর্ব পূর্ব্ব সংস্কার হইতে উৎপন্ন, এইরূপে বীজবৃক্ষন্ঠায়ে অবিবেকরূপ অবিদ্ধা 
এবং তাহার ফলন্বরূপ সংযোগ অনাদি )। 

তিথেতি” ৷ এ বিষয়ে পঞ্চশিখাচাধ্যের স্থত্র যথা, িৎ"**ইত্যাদ্ি। সেই সংযোগের অথাৎ 
ষ্টার সহিত বুদ্ধির সংযোগের, হেতু যে অবিবেক তাহার বিবর্জন বা ত্যাগ হইতে হুঃখের 
প্রতীকার কিরূপে হয় তাহা উদাহরণের ছারা স্পষ্ট করিতেছেন। সুগম । “অন্রাগীতি | এস্থলেও 
অর্থাৎ পরমার্থপক্ষেও কণ্টকরূপ দুঃখদায়ক প্লজোগুণের নিকট অন্থুভবগুণযুক্ত পাদতলরূপ 
প্রকাশশীল সত্বগুণ তপ্য ( তাপগ্রহণের যোগ্য )। কেন? তাহার উত্তর--তপিক্রিয়া ব! 
তাপদবানরূপ যে ক্রিয়াশীলতা তাহ। কর্মৃস্থ অর্থাৎ বিকারশীল দ্রব্যেই থাক! সম্ভব বলিয়া । ( অর্থাৎ 
সন্ত্গুণ প্রকাশশীল বলিয়৷ তাহাতে তাঁপরূপ ক্রিয়া অনুভূত বা! প্রকাশিত হয় এবং রজোগুণ 
ক্রিয়াশীল বলিয়া! তাহা সত্তকে তাপযুক্ত অর্থাৎ উদ্রিক্ত করে, অতএব ক্রিয়ার অনুভব বথায় হয় 
সেই--) সন্তবরূপ কর্মেই অর্থাৎ বিকারযোগ্য সত্বেই তপিক্রিয়! সম্ভব, নিক্ষিয় দ্রষ্টায় তাহা সম্ভব 
নহে। যেহেতু ড্রষ্টা দরশিত-বিষয় অর্থাৎ (বুদ্ধির দ্বারা উপস্থাপিত ) সর্ববিষয়ের (সদা! সমান 
ভাবে) প্রকাশক, সুতরাং তাহার পরিণাম হয় না। যেমন জলের চাঞ্চল্য-হেতু তাহার ভাসক 
ব৷ প্রকাশক বিদ্বতৃত ুষ্য বিরূপের স্চাঁয় ( অর্থাৎ তাহ! গোলাকার হইলেও অন্তরূপে, স্কির হইলেও 
অস্থিরের নায়) প্রতিভাসিত হয়, কিন্ত তাহাতে যেমন হুধ্যের বাঁন্তব বৈরূপ্য হয় না, তন্্রপ স্ুখ- 
ছুঃখের ভাদক পুরুষ সুখী বা ছুঃঘী-রূপে প্রতীত হন (কিন্ত তাহাতে তাহার বৈরপ্য হয় না)। 
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১৮। দৃশ্তেতি সুত্রমবতারয়তি। প্রকাঁশশীলমিতি। পৌরুষটৈতন্যেন চেতনাবদ্ভবনং 
প্রকাশম্তদেব শীলং ম্বভাবো যস্য তন্দ,ব্যং সত্ব । চিতেন্দিয়েযু যঃ সামাম্যবোধরূপো ভাবঃ গ্রাছে 
বস্তনি চ যঃ প্রকাহ্যধর্্:,১ স এব প্রকাশঃ । অবস্থান্তরতাপ্রাপ্ডিঃ ক্রিরা তচ্ছালং রজসঃ। 
প্রকাশক্িয়য়োঃ রদ্ধাবস্থা স্থিতিঃ, তচ্ছবীলং তমসঃ। এত ইতি। এতে সত্বাদয়ো গুণাঃ 
পুরুষস্য বন্ধনরজ্জব ইত্যর্থঃ। সত্বাদীনি দ্রব্যাণি, ন তানি দ্রব্যাশ্রয়। গুণা, তেভ্যো ব্যতিরিক্তস্য 
গুণিনঃ অভাবাদ ইতি বেদিতব্যম। তে গুণাঃ পরম্পরোপরক্রপ্রবিভাগাঃ-_স্বার্দীনাং 
সাত্তিকরাজসাদি-প্রবিভাগাঃ পরম্পরোপরক্তাঃ। সাঁত্বিকো ভাব; রজন্তমোভ্যামন্নরঞ্জিত:, তথা 
রাঁজসান্তামসাশ্চ ভাবাঃ। তে চ গুণ! জঙ্রী সহ সংযোগবিয়োগধন্মাণঃ। তথা চ ইতরেতরেষাঁন্ 
উপাশরয়েণ সহাঁয়তয়েতার্থ: উপার্জিত! মূর্তবঃ__ভূতেন্দিয়াণি দ্রব্যাণি বৈ স্তে। গুণাঁঃ পরম্পর- 
সহাঁয়া এব ভূতেগ্জিয়রপেণ পরিণমন্তে। তে চ নিত্যং পরম্পরাঙ্গািনঃ অবিনাভাবিসাহচধ্যাৎ | 
তথা সম্তোহপি তেষাং শক্তিপ্রবিভাগঃ মসংভিনঃ--অসংকীর্ণঃ, যতঃ জত্বন্ত প্রকাশশক্তি ন 
করিশ্বাস্থিতিভ্যাং সংভিগ্ভতে, প্রকাশক্রিয়াস্থিতয়ঃ মঙ্গাঙ্গিন্োইপি প্রত্যেকং পুথগবিধ! ইতার্ঘঃ। 
যথা শ্বেতরক্তরুষ্তবর্ণময্যাং রজ্জৌ শ্বেতাদীনি স্থত্রাণি পৃথগ, বর্তন্তে তদ্বৎ। 

তুল্যেতি। অসংখ্যসাত্বিকভাবানাম্ উপাঁদীনভূত! প্রকাশশক্তি স্ডেষাং তুল্যজাতীয়া, তেষাঞ্চ 

ত্দাকারাম্ুরোধী অর্থে বুদ্ধির মৃত প্রতীয়মান । 
১৮। দৃশ্টেতি'। স্ুত্রের অবতারণা করিতেছেন। “প্রকাশশীলমিতি'। পুরুষের 

চেতনতার দ্বারা চেতনতাধুক্ত হওয়াই প্রকাঁশ, তাহা যাহার শীল বা স্বভাব সেই দ্রব্ই সত্ব। 
চিতেন্দ্িয়ে যে সামান্ত (সাধারণ ) বোঁধরূপ ভাব এবং গ্রাহ্য বস্ধতে যাহা প্রকাশ্ত বা জ্ঞাত 
হইবার যোগ্যতারূপ ধর্ম তাহাই প্রকাঁশ। (প্রকাশ ঠিক জ্ঞান নহে, কোনও একটি জ্ঞানের 
মধ্যে যে ক্রিয়া ও জড়তা আছে তদ্বতীত যে ভাব থাকে তাহাই বস্তত প্রকাশ )। ক্রিয়া অর্থে 
অবস্থাস্তরতা-প্রাপ্তি, তাহা রজোগুণের শীল বা স্বভাব। প্রকাঁশ ও ক্রিয়ার রোধ অবস্থা স্থিতি, 
তাহা তমোগুণের স্বভাব। “এত ইতি” । এই সত্বীদিরা গুণ অর্থাৎ পুকষের বন্ধনরজ্ভু- 
স্বরূপ। সত্বাদির! দ্রব্য, তাহারা কোনও দ্রব্যাশিত গুণ বাধম্ম নহে, কারণ তথ্যতীত আর 
গুণী কিছুই নাই-_ইহা! বুঝিতে হইবে (কারণ মূল বস্তুকে ধর্ম বলিলে ধন্মী কি হইবে?)। 
সেই গুণ সকল পরম্পরোপরক্ত-প্রবিভাগ অর্থাৎ সত্ভদি গুণেব সাত্বিক-রাঁজসিকাদি প্রবিতাঁগ সকল 
পরস্পরের দ্বার উপরক্ত। সাত্বিক ভাব রজন্তমের দ্বারা অনুরঞ্জিত, রাজন এবং তামস ভাবও ত্র, 
অর্থাৎ প্রত্যেকে অন্য ছুই গুণের দ্বারা উপরঞ্জিত। পুনশ্চ এঁ গুণসকল দ্রষ্টার সহিত সংযোগবিয়োগ- 
ধর্মক অর্থাৎ উপদর্শনের ফলে দ্রষ্টার সহিত তাহাদের সংযোগ ও তদভাবে দ্রষ্টার সহিত বিয়োগ 
হওয়ার যোগ্য এবং পরম্পরের উপাশ্রয়ের বা সহায়তার ছার! ভূতেন্দিয়রূপ মৃত্তি উপাঞ্জিত বা 
নির্মিত করে। গুণ সকল পরম্পর-সগয়ক হইয়া ভূৃতেন্দিয়্ূপে পরিণত হয়। তাহাদের 
সাহচধ্য অবিনাভাঁবী বলিয়! তাহীর! নিত্য ঙ্গাঙ্গিভাবে অর্থাৎ সত্তর অঙ্গ রভতম, রজর অঙ্গ সত্বৃতম 
ইত্যাদিরূপে অবস্থিত. কিন্তু ইবপে থাঁকিলেও তাহাদের প্রতোকের ( বথাক্রমে প্রকাশ-ক্রিয়া- 
স্থিতিরূপ ) শক্তি-প্রবিভাগ অসংভিন্ন বা পৃথক্ কারণ সত্বের প্রকাশশক্তি ক্রিয়া-স্থিতির ঘ্বারা সংতিন্ন 
হইবার যোগ্য নহে, অর্থাৎ প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি অঙ্গাঙ্গিভাবে থাকিলেও প্রত্যেকে পৃথকৃবপেই 
থাকে ( তাঁহাদের প্রকাশত্ব, ক্রিয়াত্ব আদি শক্তির কোনও হানি হয় না), যেমন শ্বেত, লোহিত 
ও স্বষ্তবর্ধময় (তিনতারযুক্ত এক) রজ্জুতে স্বেতলোহিতাদি স্থত্র সন্নিহিত থাঁকিলেও পৃথক্ থাকে, তথ্বৎ। 

তুল্যেতি'। অসংখ্য প্রকার সাত্তিক তাবের উপাদানভূত যে প্রকাশশক্তি তাহা তাঁহাদের 
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অতুল্যজাতীর়শক্ী ক্রিয়াস্থিতী, এবং রাজসতাঁমসয়োর্ভীবয়োঃ।  অসংকীর্ণা অপি তাঃ 
সম্ভুয়কারিণ্যঃ ত্রিগুণশক্তয়ঃ পরম্পরম্ অন্ুপতস্তি সহকারিরূপেণ বর্তন্ত ইতার্থঃ গুণকাধ্যাণাং 
তুল্যজাতীয়াশ্চ অতুল্যজাতীয়াশ্চ ঘা; শক্তয়ঃ প্রকাশক্রিয়াস্থিতয়ন্তাসাং যে অশেষা ,ভেদা- 
স্তেষামন্ূপাতিনে! গুণাঃ সহকারিণঃ সমস্থিতা ভূত্বাইসমন্িতা ভূত্বা বেত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি 
গুণানাং শক্তিপ্রবিভাগা অসংকীর্ণা অপি শক্যভাবোৎপাদনবিষয়ে তে সর্বে সম্ভুযকারিণঃ | 
প্রধানবেলায়াং__কন্তচিধগ,ণস্ত প্রীধান্তকাঁলে স কার্যজননোশ্ুখঃ ইতরয়োঃ প্রধানগুণযোঃ 
পৃষ্ঠত এব বর্ততে। অতন্ভে গুণাঃ ্বম্বপ্রাধান্যবেলায়াম উপদশিতসন্গিধানাঃ--উপদরশিতং 
স্বাহ্ভাঁবেন খ্যাপিতং সন্গিধানং _নিরন্তরাবস্থানং যৈঃ তথাবিধাঃ। গুণত্ব ইতি। গুণত্বে-_ 
অপ্রাধান্েইপি চ ব্যাপারমাত্রেণ--সহকারিতয়! প্রধানগুণ ইতরন্োরস্তিত্বম্ অনুমীয়তে ; সত্বকাধ্যেযু 
বোধেসু অপ্রধানয়োঃ রজস্তমসোঃ সত্ত৷ বোধান্তর্গতক্রিয়াজাঁড্যাভাম্ অন্ু্বীয়ত ইতার্থ;। 

পুরুষেতি। পুরুষার্থত-_-পুরুষসাক্ষিতা ইত্যর্থ। কাধ্যসমর্থা অপি খুণা: পুরুষ-সাক্ষিতাং 
বিন! মহদাদিকার্ধ্যাণি ন নির্বর্তযন্তি, তন্মাৎ পুকষসাক্ষিতনা তে প্রযুক্তসামর্্যাঃ__অধিকারবস্তঃ | 

তুল্যজাতীয়, ক্রিয়াস্থিতি তাহাদের অতুল্যজাতীয় শক্তি ( যেমন যে সব পদার্থে প্রকাশের আধিক্য 
তাহ! সত্বগুণের তুল্যজাতীয় এবং রজন্তম তাহার অতুল্যজাতীয় )। রাঁজস ও তামদ ভাব 
সম্বদ্ধেও এরূপ নিয়ম । ত্রিগুণশক্তি অসংকীর্ণ বা! প্রত্যেকে পৃথক্ হইলেও তাহারা ( কাধ্য উৎপন্ন 
করিবার কালে ) একত্রিত হইয়া পরস্পরকে অন্ুপতন করে অর্থাৎ সহকারিরূপে থাকে । গুণকার্ধ্যঃ 
(ব্যক্তভাব ) সকলের তুল্যজাতীয় এবং অতুল্যজাতীয় ঘে প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিরপ শক্তিসকল 
তাঁহাদের যে অসংখ্য প্রকার ভেদ সেই ভেদ সকলে অর্থাৎ তাহাদের উৎপাঁদন-বিষয়ে, গুণ সকল 
অনুপাতী ব৷ সহকারী, তন্মধ্যে সমানভাতীয় গুণ সমন্নিত হইয়া সহকারী হয় এবং অতুল্য বা 
অসমানজাতীয় গুণ গৌণভাবে অর্থাৎ তাহার পশ্চাতে থাঁকিয়৷ স্ককারী হয় অর্থাৎ কোনও এক 
সাঁত্বিক দ্রব্যে সত্বগুণ তাঁহার সাঁত্বিক উপার্দানের সহিত নিলিরা সহকারী হয় এবং ক্রিয়া-স্থিতিরূপ 
অতুল্য গুণ সত্বের পশ্চাতে থাকির| সহকারী হর। ইহাতে এই বুঝান হইল যে প্রত্যেক গুণের 
প্রকাঁশাদি শক্তি-প্রবিভাগ অসংকীর্ণ বা পুথক্ হইলেও কাধ্য উৎপাদনের কালে তাহারা মিলিত 
হইয়াই কাধ্য করে। 

প্রধানবেলার অর্থে কোনও এক ( অপ্রধান ) গুণের প্রাধান্ত কাল উপস্থিত হইলে তাহ৷ 
কাধ্যোনুখ হইয়া অন্ত ছুই প্রধান গুণের ( অপর ছুইটার মধ্যে যেটি প্রধান হইয়া আছে তাহার ) 
পশ্চাতে অবস্থিত হয় অর্থাৎ সেইটিকে অভিভূত করিধা ব্যক্ত হইবার জন্য উন্মুখ হয় (যেমন 
তমোগুণ যখন প্রধান হইবে তখন তাহা! সর্ব বা রজ যাহাই (প্রধান থাকুক, তাহাকে অভিভূত 
করিবার জন্য অব্যবহিতভাবে ঠিক পশ্চাতে থাকিবে )। অতএব এ গুণ সকল স্ব স্ব প্রীধান্তকালে 
উপদশিত-সন্্িধান হয় অর্থাৎ উপদধিত বা! নিজের অন্নুভাবের (পশ্গতে স্থিতির ) দ্বারা খ্যাপিত- 

সন্নিধান ব৷ নিরস্তরাবস্থান যন্থারা, তাদৃশ হয় অর্থাৎ প্রধান হইবার সময় আদিলে সেই অপ্রধান 
গুণ যে ঠিক পশ্চাতে আছে তাহা! জানা যার। ৭গুণত্ব ইতি | গুণত্ব-অবস্থায় অর্থাৎ অপ্রাধান্য 
কালে তাহ৷ ব্যাপারমাত্রের ঘারা অর্থাৎ সহকারিভাঁবে থাঁকা-হেতু, প্রধান গুণের সহিত অন্থয 
দুই গুণেরও অন্তিত্ব অনুমিত হয়, যেমন সত্বগুণের কার্য যে বোধ তাহাতে অপ্রধান রজ ও 
তম গুণের যে সত্ব! তাহা বোধের অন্তর্গত ক্রিয়। ও জড়তার দ্বারা অনুমিত হয়। 

*পুরুষেতি'। পুরুতষার্থত! অর্থে পুরুষ-সাক্ষিত৷ ( তাহাই পুরুষের সহিত ভোগাপবর্গের সম্বন্ধ )। 
গুণ সকল কার্ধ্য করিতে সমর্থ হইলেও পুরুষ-সাক্ষিত্ব ব্যতীত অর্থাৎ পুরুষের উপদর্শন বিনা, 
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তে চ দ্রস্ত্রী সহ অলিপ্ত। অপি তৎসান্লিধ্াদে উপকারিণঃ অযস্কাস্তমণিবৎ। প্রত্যয়েতি। প্রত্যয়ঃ-_- 
স্বন্ত উদ্ভতৃতবৃত্তিতায়াঃ কারণম্, তদভাবে একতমস্য উদ্ভূতবৃত্তিক্য বুত্তিমনুবর্তনানাঃ--অন্ুবর্তন- 
গ্ীলাঃ। এবংশীলা দৃশ্যা গুণাঃ প্রধানশব্ববাচ্য! ভবস্তীতি। 

গুণানাঁং কাধ্যরূপেণ ব্যবস্থিতিমাহ তর্দিতি। গুণপ্রবর্তনস্য প্রয়োজনমাহ তত্বিতি। 
ভোগায় অপবর্গায় বা গুণানাং প্রবৃভিঃ, নিশপনয়োশ্চ তরোস্তেবাম্ অব্যক্ততারূপ| নিবৃত্তিঃ | 
তত্রেতি। ভোগ ইঠ্টানিষ্টগুণস্বরূপাবধারণম্ “অহং সুখী অহং ছুঃখীতি গুণকাণ্যস্বরপস্যাবধারণম্। 
তত্র ভোগে দ্রস্্র' সহ সুখছুংখবুদ্ধেরবিভাগাঁপত্তিঃ__সংস্বীর্ণত। অবিবেকো বেতি। অহং সুখী অহং 
ছ:খীত্যাত্ববুদ্ধেরপি যো দ্রষ্টা স ভোক্তা । তস্য ভোক্ত,ঃ স্বরূপাবধারণং _-গুণেভ্যঃ পৃথভ্াবধারণং 
বিবেকখ্যাতিরিত্যর্থঃ অপবর্গ, | অপবৃজ্যতে মুচ্যতে গুণাধিকারঃ ত্যজ্যতে বা অনেনেতি অপবর্গঃ। 
বিবেকাবিবেকরূপয়োঃ জ্ঞানয়োরতিরিক্তমন্তজ, জ্ঞানং নাস্তীত্যত্র পঞ্চশিখাচাধ্যেণোক্তম্ অয়মিতি | 
অম্বং মূট়ো৷ জন; ত্রিষু গুণেষু কতৃষু সৎস্থু তত্ররাপেক্ষয়া চতুর্থে অকর্তরি, গুণকাধ্যরূপায়৷ আত্মবুদ্ধেঃ 
তুল্যাতুল্যজাতীয়ে। উক্তঞ্চান্র “স বুদ্ধেঃ ন সরূপে! নাত্যন্তং বিরূপ” ইতি। গুণক্রিরারূপবৃত্তি- 
সাক্ষিণি পুরুষে উপনীয়মানান্-বৃদ্ধা। সমর্যমাণ।ন্ সর্বভাবান্ সুখছুঃখাদীনীত্যর্য) উপপন্নান্ - 

মহদাদি কার্ধ্য নিষ্পন্ন হইতে পারে না, তজ্জন্ত পুরষ-সাক্ষিতাঁর দ্বারা গুণ সকল প্রযুক্ত-সাম্থয 
বা অধিকারযুক্ত হম অর্থাৎ কাধ্জননে সমর্থ হয়। তাহারা দ্রষ্টার সহিত লিপ্ত ন! হইয়াও 
তৎসান্গিধা হইতে উপকার করে (বিষয় সকল উপস্থাপিত করে) যেমন অয়স্কান্ত মণির দ্বারা 
( নিকটস্থ লৌহ আকর্ষিত ) হয়। 

প্রত্যয়েতি | প্রতার 'মর্থে কোনও একগুণীয় বৃত্তির উদ্ভবের কারণ, সেই কারণ না 
থাকিলে ( যেমন সত্বগুণের উদ্তবের বা ব্যক্ততার কারণ না থাঁকিলে, তাহ! ) উদ্ভুত-বৃত্তিক (যাহার 
বৃত্তি বা কাধ্য উদ্ভুত হইয়াছে ) অন্ত কোনও এক গুণের ( রজ ব! তম গুণের ) বৃত্তির অনুবর্তমান 
বা পশ্চাতে সহকারি-রূপে স্থিতিশীল-_এইবপ স্বভাবধুক্ত দৃশ্ত ত্রিগুণের নাম প্রধান। 

গুণ সকলের কাধ্যরূপে অবস্থিতি সম্বন্ধে, বলিতেছেন। এতদিতি। গুণের প্রবর্তনার 
আবগ্তকতা বলিতেছেন। “তত্বিতি'। ভোগের জন্য অথবা অপবর্গের জন্য গুণের প্রবৃত্তি বা 
চেষ্টা হয়, তাহা নিষ্পন্ন হইলে শবাস্তরতা-প্রাপ্তি রূপ নিবৃত্তি হয়। তত্রেতি । ভোগ অর্থে 
ইষ্ট বা অনিষ্ট রূপে গুপ-স্বরূপের অবধারণ বা উপলব্ধি, ষথ| “আমি স্ুখী' বা “আমি ছুঃখী' এই 
রূপে গুণ-কাধ্য-স্বরূপের অবধারণ হয়। তন্মধ্যে ভোগে দ্রষ্টার সহিত সুখ বাঁ ছুঃখরূপ বুদ্ধির 
অবিভাগপ্রান্তি ঝ৷ সঙ্কীর্ণত! ( একত্বধ্যাতি ) হয, তাহাই অবিবেক। “আমি স্থখী, আমি 
দুঃখী” এইরূপ সুখ দুঃখের জ্ঞাতা আত্মবুদ্ধিরও বিনি দ্রষ্টী (ইহার! যাহার দ্বারা প্রকাশিত হয়) 
তিনিই ভোক্তা । সেই ভোক্তার স্বরূপের অবধারণ অর্থাৎ ত্রিগুণ হইতে তাহার পৃথ্কু-অবধারণ 
ব। বিবেকথ্যাতিই অপবর্গ। অপবুজ্যতে বা পরিত্যক্ত হয় গুণাধিকার (গুণের কাধ্যরূপে 
পরিণামশীলতা৷ ) যাহার দারা তাহাই অপবর্গ। বিবেক ব| অপবর্গ এবং অৰিবেক বা ভোগ 
রূপ জ্ঞানের অতিরিক্ত .-অন্ত আর কোনও জ্ঞান নাই, এ বিষয়ে পঞ্চশিখাচাধোর দ্বার উক্ত 
হইয়াছে যথা, “অগ্মমিতি'। তিনগুণ কর্তা হইলেও»--মূব্যক্তিরা সেই তিনের অতিরিক্ত চতুর্থ 
অকর্তাতে ব! নিক্রিয় পুরুষে, ঘিনি গুণ-কাধ্যরূপ আত্মবুদ্ধির সহিত কতক তুল্য এবং কতক 
অতুল্য জাতীয়, ( এবিষয়ে ভাষ্যে ) উক্ত হইয়াছে বে তিনি অর্থাৎ পুক্ুঘ বুদ্ধির সরূপও নহেন 
আবার অত্যন্ত বিরূপও নহেন, সেই গুপক্রিয়ারূপ বৃত্তির সাক্ষী পুরুষে, উপনীয়মান বা বুদ্ধির দ্বারা 
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সাংসিদ্ধিকান্ স্বাভাবিকান্ ইবেতি অন্ুপশ্রন্-ম্ানঃ ততোহন্তদ্ মহদাত্বনঃ পরং দর্শনং জ্মাত্রম্ 
অন্তীতি ন শঙ্কতে ন জানাতি, ভোগমেব জানাতি নাপবর্থম্। 

তাবিতি। ব্যপদিশ্তেতে__অধ্যারোপিতৌ, ভবতঃ।  অবসারঃ--সমাপ্তি; । সুগমমন্তৎ। 
এতেনেতি। গ্রহণং_স্বরূপমাত্রেণ বাহ্ান্তর-বিষয়জ্ঞানম্। ধারণং__গৃহীতবিবয়দ্য চেতসি স্থিতিঃ। 
উহনং--ধৃতবিষয়স্য উত্থাপনং ম্মরণং ঝ। অপোহঃ_ স্মরণারঢবিষরেষু কিযিতামপনয়নম্। তত্ব- 
জ্ঞানম্-_-উহাপোহপুর্বকং নামজাত্যার্দিভিঃ সঙ্গ পদার্থবিজ্ঞানম্। অভিনিবেশঃ-_তব্জ্ঞানাস্তরং 
হেয়োপাদেয়ত্বনিশ্চর়পূর্বকং প্রবর্তনং নিবর্তনং বা। এতে বুদ্ধিভেদ। এব, অতো বুদ্ধ বর্তমানাঃ 
পুরুষে চৈতে অধ্যারোপিতসপ্তাবাঃ__-অধ্যারোপিতঃ উপচরিতঃ সন্ভাবঃ-_অস্তিত্বং যেষাঁং তে। 
পুরুষে! হি তংফলদা__মধ্যারোপফলদ্য বত্তিবোধস্য ভোক্ত1--বোদ্ধা ইতি। 

১৯। দৃগ্তেতি। ম্ববপং--কাধ্যম্বরূপং, ভেদঃ-_কার্ধাভেদঃ | তত্রেতি। তন্মাত্রপঞ্চকম্ 
স্মিত চেতি যু পদার্থ মবিশেষা ইত্যন্মিন শীস্রে পরিভাবিতাঃ । তথ| ট জ্ঞানেন্দিয়াণি কর্শে- 
ন্িয়াণি সন্বল্পকং মনঃ পঞ্চভূতানি চেতি যৌড়শবিশেবাঃ ॥ এত ইতি। এতে বড়, অবিশেষাঃ 
পরিণামাঃ সত্বামাত্রস্য আম্মনঃ-মম্মীতিজ্ঞানমাত্রপ্য ইত্যর্থঃ সত্বাজ্ঞানয়োরবিনাভাবিত্বাদ্ 
আত্মসত্তামাত্র আত্মবোধমারশ্চেতি পদনয়ং সমাথকন্। তানৃশশ্চাত্মভাবে। মহান্-_-অভিমানৈ- 
রনিয়ত ইত্যর্থঃ। অহমেবমহমেবমি হাভিমানৈরাত্মভাবঃ  সঙ্কৌচঘাপগ্তে অন্ীতিপ্রতায়মাত্রে 

উপস্থাপিত, সর্ব্বভাঁবকে অথ? সুখ ছুঃখাদিকে উপপন্ন ব! সাংসিদ্ধিক অর্থাৎ স্বযংসিদ্ধ স্বাভাবিকের 
মত, মনে করিয়! ( তাহাদের নিমিত্তকারণ-স্বরূপ ) তাঁহী হইতে পুথক্ অর্থাৎ মহদাম্মার উপরিস্থ 

যে এক দর্শন বা জ্ঞ-মাত্র পুকষ আছেন, তথিষয়ে শঙ্কা করে না অর্থাৎ জানে না, ভোগকেই 

জানে অপবর্গকে জানে না। 
তাবিতি”। ব্যপদিষ্ট হর মর্থাৎ আরোপিত হর! অবসায় অর্থে সমাপ্তি। অন্ত অংশ 

স্থগম। “এতেনেতি”। গ্রহণ অর্থে বাহা বা আন্তর বিষয়ের স্বরূপমাত্রের জ্ঞান অর্থাৎ সাক্ষাংভাবে 

জাঁনা। ধারণ অর্থে চিত্তে গৃহীত বিষয়ের স্থিতি (বিধৃত করিয়। রাখা )। উহন অর্থে 

বিধৃত বিষয়ের উখাপন বা ম্মরণ। অপোহ শব্দের অর্থ ম্মর্ণাঁরট বিষয় হইতে কতকগুলিকে 
অপসারণ কর! ( বাছিয়! লওয়। )। তত্বজ্ঞান অর্থে উহ-অপোঁহ-করণান্তর পূর্বে জ্ঞাত নাম-জাঁতি- 

আরদির সহিত সংযোগ করিয়| জ্ঞের পনার্থর বিজ্ঞান। অভিনিবেশের অর্থ তত্রজ্ঞান হওয়ার পর 

হেয়-উপাদেয নিশ্চয় করিয়া অর্থাৎ কর্তব্য-অকর্তব্য নিশ্চয় করিয়া, তথ্িষয়ে প্রবর্তন ব! নিবর্তন। 

ইহারা বুদ্ধিরই বিভিন্ন প্রকার ভেদ, অতএব বুদ্ধিতেই বর্তমান থাকিয়া ইহারা পুরুষে 
অধ্যারোপিত-সপ্তাব অর্থাৎ অধ্যারৌপিত বাঁ উপচরিত হওয়ার ফলেই বাহাদের অস্তিত্ব 
-_তীঁদুশ, অর্থাৎ উক্ত নানাবিধ বৃত্তি বুদ্ধিতে বর্তমান থাকিলেও পুরুষের উপদর্শনের 
ফলেই তাঁহাদের অস্তিত্ব বা ব্যক্তত| নিষ্পর হয়। পুরুষ সেই ফলের নর্থাৎ অধ্যারোপণের 

বা উপচারের ফল যে বুর্তিবোধ তাহার ভোক্তা ব1 জ্ঞাতা হন। 

১৯। দৃশ্তেতি'। স্বরূপ অর্থে কার্ধারপে পরিণত দৃোর স্বরপ (মৌলিক স্বরূপ নহে)। 
ভেদ অর্থে তাহার কাধের ভেদ। “তত্রেতি'। পঞ্চতন্মাত্র এবং অশ্মিতা এই ছয় পদার্থ 

এই শান্ত্রে অবিশেষনামে পরিভাফিত বা নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । জ্ঞানেন্দিয়, কর্শেিয়, 
সঙ্কল্লক মন এবং পঞ্চভূত ইহারা যোড়শ বিশেষ । “এত ইতি'। এই ছয় বিশেষ সতবামান্র- 

আত্মার অর্থাৎ অশ্বীতিমানরগ্রানের পরিণাম। সত্ব! এবং জ্ঞান অবিনাভাবী বলিয়৷ আত্মসততামাত্র 
এবং আত্মবোধমাত্র এই পদঘয় একার্ক। তাদুশ আত্মভাবই মহান্ আত্মা, ইহাকে মহান্ বলা 
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তদভাবাৎ স মহান অবাধিতম্ভাঁবঃ সঙ্কৌচহীন ইতি। তস্য মহত আত্মনঃ ষড়, 'অবিশেষ- 
পরিণামাঃ। মহতঃ অহঙ্কার; অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণীতি ক্রমেণেতি। 

যদিতি। বদ্ অবিশেষেভ্যঃ পরং _পূর্বোৎপন্নং তলিঙ্গনাত্রং _স্বকারণয়োঃ পুশ্প্রধানয়ে! লিঙ্গনাত্রং 
জ্ঞাপকমিত্যর্থঃ মহত্তত্স্। দ্রষ্টঃ লিঙ্গং চেতনত্বং গ্রহীতৃত্বং বা, প্রধানদ্য লিঙ্গং ত্রিগুণ! আত্মখ্যাতি- 
রিতি। ন্বধ্যতে হি “অলিঙ্গাং প্রকৃতিং ত্বাছু লিঙ্গৈরনুমিমীমহে। তখৈব পৌরুষং লিঙ্গনুমানাদ্ধি 
মন্তে” ইতি। লিঙ্গনাত্রে। মহান্ আত্মা যথোক্তলিঙ্গমাত্রন্বভাবঃ। তশ্মিন্ মহদাজ্মনি অবস্থার _ 
সক্মরূপেণ অহস্কারাদরঃ কারণসংস্থষ্ট। অবস্থায়, ততঃ পরং তে অবিশেষবিশেষরূপাং বিবৃদ্ধিকাষ্টাং_- 
চরমাং বিবৃদ্ধিম্ অন্থুভবস্তি_ প্রাপ্,বস্তীত্যর্থঃ| প্রতিসংস্থজ্যমানাঃ__বিলোমপরিণামক্রমেণ চ লীর়- 

হয় তাহার কারণ ইহা! অভিমানের দ্বারা অনিয়ত বা অসঙ্কুচিত, আমি এরূপ, আমি ওরূপ" 
ইত্যাকার (“আমি জ্ঞাতা”, “আমি কর্তা”, “আমি ধর্তী” এই ভাবত্রয়-রূপ ) অভিমানের দ্বারাই 
আত্মভাব সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু অন্মীতিমাত্রপ্রতায়ে এ সন্ীর্ণতা নাই বলিরা সেই মহান্ আত্মা 
অবাধিত- শ্বভাব বা কোনওবপ সঙ্কীর্ণতাহীন। সেই মহান আত্মার ছয় অবিশেদ পরিণাম হয় 
যথা, মহান্ হইতে 'অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র, এইরপ ক্রমে । 

যিদিতি” | বাহা ছয় অবিশেষের উপরিস্থ বা পূর্ববোৎপন্ন তাহ! লিঙগমাত্র অর্থাৎ স্বকারণ 
পুরুষ ও প্রক্কতির লিঙ্গমাত্র বা জ্ঞাপক এবং সেই পদার্থ ই মহত্তত্ব। দ্রষ্টার লিঙ্গ বা লক্ষণ চেতনত্ 
বা গ্রহীতৃত্ব, প্রধানের লিঙ্গ ত্রিগুণাত্মিকা আত্মখ্যাতি ব। বিকারশীল আমিত্ববোধ। এবিষয়ে 
স্বতি যথা_-“প্রক্কৃতিকে অলিঙ্গ বল! হর এবং তাহা মহতত্বরূপ লিঙ্গ বা অনুমাপকের দ্বারাই 
অন্থুমিত হইয়া থাকে, তদ্বৎ পুরুষ বা দ্রষ্টাও মহত্তত্বৰপ লিঙ্গের দ্বার। অনুমিত হন । 
(মহাভারত )। তজ্জন্ত লিঙ্গমাত্র মহান আত্ম! পূর্বোক্ত লিঙ্গমাত্র-ন্বভাব অর্থাৎ মহত্ত্ব 
্রষ্টার গ্রহীতৃত্বরূপ লক্ষণ এবং অহন্তাৰ্প প্রারুত লক্ষণ পাওয়া যায় বলিয়া মহৎ পুরুষ ও 
প্রকৃতি উভগ্নেরই লিঙগমাত্র। সেই মহদাত্মা় অবস্থিতিপূর্ববক অর্থাৎ সুক্মরূপে কারণের 
সহিত সংলগ্ন ভইরা অবস্থান করত অহঙ্কারািরা অবিশেষ ও বিশেবরূপে * বিরুদ্ধিকাষ্ঠা অর্থাৎ 
চরম বুদ্ধি অনুভব করে ব! প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ মহৎ হইতে ক্রমানুসারে এ সকলের স্থটটি 
হয়)। আবার প্রতিসংস্যজ্যমান হইর! অর্থাৎ স্থজনের বিপরীতক্রমে বা কাধ্য হইতে কারণে, 

* বিশেষ অর্থে পঞ্চভৃত, পঞ্চ কর্মেন্দ্রির, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন। যোড়শ সংখ্যায় বিভক্ত 
হইলেও ইহাদের মন্তবিভাঁগ বা বিশেষ অসংখ্যপ্রকার। যেমন নান প্রকার শব্ধ বা স্পর্শ, প্রত্যেক 
ইন্দ্রিয়ের অসংখ্যপ্রকার বিষর-গ্রহণ ও চাঁলন, মনেরও নানাবিধ জ্ঞান, চেষ্টা আদি 'অশেষ বৃত্তির 
দ্বার তেন,_-এই ষোড়শ স্থূল তত্বের প্রত্যেকেরই উক্ত প্রকার অসংখ্য বৈশিষ্টা আছে ও ইহার! অন্ত 
কিছুর সামান্ত নহে বলির। ইহাদের নাম বিশেষ। 

এই বিশেষত্ব কেবল উপাদানের সংস্থানভেদেই হয়, সুস্ষদৃষ্টিতে এই ভেদ অন্তহিত হয়। 
যেমন রূপপরমাণুর ফ্লদষ্টিবিশেষের ফলেই লাল নীল আদি ভেদজ্ঞান হয়, কিন্তু সেই অবিভাজ্য 
পরমাণুতে ব৷ রূপতন্মাত্রে লালনীল ভেদ নাই, তজ্জন্ত প্রত্যেক তম্মাত্র বৈশিষ্ট্যহীন ( বা রূপমাধ, 
শব্দমাত্র, ইত্যাদি ) একন্বরূপ, তাই তাহাদেরকে অবিশেষ বলা হয়। তেমনি ইন্রিয় ও মনের 
নানাত্ব কেবল একই আমিত্বের ঝ| অস্মিতারূপ অভিমানের নানা বিকারের ফল, তজ্জন্ত উহাদের 
উপাদান অন্মিত| অবিশেম একম্বরূপ। এখানে অশ্মিতা অর্থে অহস্কার বা অভিমান, মূল মন্মিতা 
বা অন্মীতিমাত্র নহে তাহাকে অবিশেষ হইতে পৃথক্ করিয়া লিঙগমাত্র সংক্ঞ| দেওয়! হইয়াছে। 

সপোেপস্প শী শট শিপ শি শাক তি ০ পপি পাজি 
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মান! মহদাত্মনি অবস্থায়-_মহত্তত্বরূপতাং প্রাপ্য অব্যক্ততাং প্রতিষস্তীতি। 
গুণানামব্যক্ততায়াঃ কিং ত্বরূপং তদাহ যিতি। নিঃসতাসত্তং--নিক্কান্তাঃ সতত অসঙ্ ত 

য্মাৎ তৎ। সত্তা পুরুতার্থক্রিয়াভিরম্ভৃততা৷ অসত্তা_-পুরুতার্থক্রিয়াহীনতা । মহ্দাগিবৎ 
সত্তাহীনত্বেঘপি হালিঙ্গে তগ্যোগ্যতায়৷ ভাবাৎ ত্য নাসত্তা। নিঃসদসৎ--তন্ন সৎ 
মহদাদিবদ্ অনুভবযোগ্যে। ভাবঃ, নাপি অসৎ-শক্তিরূপত্বানন ন অবিদ্ধমানঃ পদার্ঘঃ। 
নিরসদ্-_ভাবপদার্থবিশেষঃ। অব্ক্তং--সর্বব্যক্তিহীনম্। অলিঙ্গং__নিষারণত্বাক্ন তৎ কস্যচিৎ 
স্বকারণস্য লিঙ্গমূ অন্মাপকম। এষ ইতি। এষ মহানাত্মা তেষাঁং বিশেষাঁবিশেবাণাং 
লিঙ্গমাত্রঃ পরিণাম:, অব্যক্ততা চ অলিঙ্গপরিণামঃ। অলিঙ্গেতি। অলিঙ্গাবস্থাবস্থিতানাং গুণানাং 
সত্তাব্ষয়ে ন পুরু্ার্থো হেতুঃ__কারণম্। যতঃ অলিঙ্গাবস্থায়াং স্থিতাঁনাং গুণানাম আদৌ__ 
উৎপত্তিবিষয়ে ন পুরুষার্থতা কারণম্। ততস্তস্তা অব্যক্তাবস্থায়। ন পুরুযার্থ: কারণম্। 
পুরুতার্থতা বুদ্ধিতেদ এব, বুদ্ধিন্ত গুণপুরুষসংবোগজাতা, অতো ন পুক্ুযার্থতা গুণকারণম্। 
পুরুার্থতাঁৎকৃতত্বাদ অসৌ অলিঙ্গাবস্থা নিত্য! | ত্রগ্াণাং গুণানাং যা বিশেষাবিশেষলিঙগমাত্রা 
অবস্থাস্তাসাম্ আদৌ উৎপত্তৌ ইত্যর্থঃ পুরুষার্থতা কারণম্। সা! চ পুরুতার্থতা হেতু নিমিততকারণং 
বিশেষাদীনাম্, তম্মাদ্ হেতু প্রভবাস্তে বিশেষাঁদয়ঃ অনিত্যা ইতি। 

পরিণত হইয়া বাঁ লীয়মান হওত মহ্দাত্মায় অবস্থান করিয়া অর্থাৎ মহত্তত্বরূপত! প্রাপ্ত হইয়া, পরে 
অব্যক্ততারূপ প্রলয় প্রাপ্ত হয়। 

গুণসকলের অব্যক্ততার স্বরূপ কি?__তাহা বলিতেছেন, “দিতি । নিঃসত্তাসত্ত অর্থাৎ 
যাহা! হইতে সত্তা এবং অসত্ত৷ নিষ্ান্ত ঝা বিষুক্ত হইয়াছে, তাহা। সত্ব অর্থে পুরুঘার্থতারপ 
( ভোগাপবর্গরূপ ) ক্রিগার দ্বার (তাহার অস্তিত্বের) অন্ৃভৃতত।, অনত্ত। অর্থে পুকুতার্থরূপ 
ক্রিয়াহীনতা। মহদাদির ন্যায় সত! বা ব্যক্ততা ন| থাকিলেও তাহাদিগকে বাক্ত করিবার 
যোগ্যতা আছে. বলিয়া অগিঙ্গ প্রকৃতি অব্যক্ত হইলেও অস্ত নহে অর্থাৎ তাহ যে নাঁই--. 
এরূপ নহে। নিঃসদসৎ অর্থে যাহা সৎ বা মহদাদির স্তায় প্রত্যক্ষ অলুভবযোগ্য পদার্থ নহে, আবার 

_ মহদাদির শক্তিরূপে তাহা থাঁকে বলিয়া তাহা অবিদ্ধমান পদার্ধও নহে। নিরসদ্ অর্থে 
ভাবপদার্থবিশেষ। অব্যক্ত অর্থে সর্বপ্রকার ব্যক্ততাহীন। তাহ! অলিঙ্গ অর্থাৎ নিফারণত্ব-হেতু 
বা কোনও কারণ হইতে উৎপন্ন নহে বলিয়া, তাহা নিজের কোনও কারণের লিঙ্গ বা অন্থমাপক 
নহে। “এয ইতি,। এই মহান্ আত্ম! সেই বিশেষ এবং অবিশেষসকলের লিলমাত্র পরিণাম 
এবং অব্যক্তত৷ তাহাদের অলিঙ্গ পরিণাম ( বিলোম-ক্রমে )। 

“অলিল্লেতি”। অলিঙ্গাবস্থায় স্থিত গুণসকলের সত্তাব্ষিয়ে পুরুযার্থতা হেতু বা কারণ নছে 
অর্থাৎ পুরুষাথ-নিরপেক্ষ হইয়৷ তাহারা তদবন্থায় থাকে। যেহেতু অলিঙ্গাবস্থায় অবস্থিত 
গুণসকলের আদিতে বা উৎপত্তিবিষয়ে পুরুষার্থতা কারণ নহে, তজ্জন্য তাহাদের অব্যক্তাবস্থার 

কারণ পুরুষার্থ নহে। পুরুযার্থত! বা ভোগাপবর্গতা এক এক প্রকার বুদ্ধি, বুদ্ধি ত্রিগু ও পুরুষের 

সংযোগজাত, সুতরাং পুরুষার্থত৷ ত্রিগুণের কারণ হইতে পারে না। (বিবেকরূপ পুরুষার্থত৷ হইতে 

অব্যক্ত ত্রিগুণ সঞ্জাত হয় না, বিবেক নিষ্পন্ন হইলে অর্থাৎ ব্যক্ততার কারণের অভাব ঘটিলে 

পর ব্রিগুণ শ্বতঃই অব্যক্তীবস্থায় যায় )। পুরুতার্থকুত নহে বলিয়৷ এই অলিঙ্গাবস্থা নিত্য। তিন- 

গুণের যে বিশেষ, অবিশেষ ও লিঙ্গমাত্র অবস্থা তাহাদের আদিতে অর্থাৎ উৎপত্তিবিষয়ে পুকরযার্থতা 

কারণ। সেই পুরুযার্থতা বিশেষাদির হেতু ব| নিমিত্কারণ, তজ্জন্ত হেতু হইতে উৎপন্ন যে বিশেষ- 

অবিশেষ আদি গুণপরিণাম তাহারা অনিত্য ( কোনও একই ভাবে থাকে না )। 

৮? 
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গুণ ইতি। সর্বধন্মান্ূপাতিন ইতি হেতুগর্ভবিশেষণমিদম্। মহদাদিসর্ববব্যক্ীনাং মুল- 
হ্বভাঁবাদ্ গুণাঃ সর্বধর্মীনুপাঁতিনঃ, তম্মাৎ তে ন প্রত্যন্তম্ অযস্তে--লয়ং গচ্ছস্তি ন চ উপজায়স্তে। 
অতীতানাগতাভি স্তথা ব্যয়াগমবতীভিঃ-_ ক্ষয়োদয়বতীভিঃ তথ! চ গুণান্বরিনীভিঃ-_প্রকাশক্রিয়া- 
স্থিতিমতীভিঃ মহদাঁদিব্যক্তিভি গুণ! উপজনাপায়ধশ্মকা ইব-লয়োদয়শীলা ইব প্ররত্যবভাসস্তে। 
ৃষ্টান্তমাহ যথেতি । যথ! দেবদত্তস্ত দরিদ্রাণং-হূর্তত্বং তন্ত গবামেব মরণাঁন্ ন তু স্বন্নপহানাৎ 
তথ! গুণাঁনামপি উদয়ব্যয়ী । সমঃ সমাধিঃ সঙ্গতিরিত্যর্থঃ। লিঙ্গেতি। লিঙ্গাত্রমলিঙ্গম্য __ 
প্রধানস্য প্রত্যাসন্নম্-_-অব্যবহিতকাধ্যম্। তত্র প্রধানে তলিঙগমাত্রং-_সংস্যষ্টম্ অব্তক্তং সৎ 

বিবিচ্যতে-পৃথগ ভবতি, ক্রমস্ত অনতিবৃত্তেঃ বস্তস্বাভাব্যাদ্ যথা] ভবিতব্যম্ তদ্ অনতিক্রমাদ, 
যথাযোগ্যক্রমত এব উৎপগ্যত ইত্যর্থঃ| এবঞ্চ পরিণামক্রমনিয়তা অবিশেষবিশেষভাঁবা উৎপগ্তন্তে। 
তথাচোক্তমিতি। পুরন্তাদ--এতৎসুত্রভাধ্যস্ত আদৌ। নেতি। বিশেষেত্যঃ পরং-_-তদুৎপন্নং 
তত্বাস্তরং ন দৃশ্যতে ততস্তেষাং নান্তি তত্তান্তরপরিণামঃ। সন্তি চ তেষাং ধর্মলক্ষণাবস্থাপরিণামাঃ 
প্রভৃতাখ্যাঃ। ন হি ভৌতিকদ্রব্যেষু ষড় জর্ধভনীলগীতাদেরন্তথাত্বং দৃশ্যতে তন্মাস্তানি ন ভূতেত্য 
স্ততবাস্তরাণীতি। 

€গুণা ইতি'। সর্ববধন্মীন্ুপাতী এই বিশেষণ হেতুগর্ভ অর্থাৎ ইহার বাবহারে হেতু বা কারণ 
বুঝাইতেছে। মহদাদি সমস্ত ব্যক্ত পদার্থের মূল স্বভাব বা স্বরূপ বলিয়া গুণসকল সর্বধর্শীনুপাতী 
অর্থাৎ সর্ধ ব্যক্ত পদার্থে উপাদানরূপে অন্ুন্থ্যত। তজ্জন্য তাহাঁর। প্রত্যস্তমিত বা লয়প্রাপ্ত 
হয় ন| অর্থাৎ সর্বাবস্থায় থাকে বলিয়! ত্রিগুণ লগ্ন হয় না, 'এবং তাহা নূতন করিয়া উৎপননও হয় না। 
অতীত ও অনাগত ভাবে স্থিত এবং ব্যয়াগমযুক্ত বা ক্ষয়োদয়শীল এবং গুণান্বয়ী বা প্রকাশ-ক্রিয়া- 
স্থিতিযুক্ত মহদাদি ব্যক্ত-ভাব সকলের দ্বারা ত্রিগুণও উপজনাপায়-ধর্ম্যুক্তের স্ায় অর্থাৎ লয়োদয়- 
শীলরূপে অবভাসিত হয়। দৃষ্টান্ত বলিতেছেন, “যথেতি” ৷ যেমন দেবদত্তের দরিদ্রতা বা দুর্গতত্ব 
তাহার গে৷ সকলের মৃত্যু হইতেই উৎপন্ন, দেবদত্তের স্বরূপহাঁনি (যেমন রোগাঁদি)-বশত নহে, 
তদ্রপ গুণ সকলের উদয় এবং লয়্-বিষয়েও এরূপ সমাধান বা সঙ্গতি কর্তব্য অর্থাৎ স্বরূপত 
গুণসকলের উৎপত্তি বা নাশ নাই, গুণকাধ্যরূপ ব্যক্তপদার্থসকলেরই সংস্থানতেদরূপ উদদয়-লয় হইতে 
গুণেরও লয়োদয় বক্তব্য হয়। 

“লিঙ্গেতি'। লিঙ্গ প্রধানের প্রত্যাসন্ন বা অব্যবহিত কাধ্য লিঙ্গমাত্র। তন্মধ্যে প্রধানে 
সেই লিঙ্গমাত্র সংস্থষ্ট বা অবিভক্ত ( লীনভাবে ) থাকিয়া বিবিক্ত বা পৃথক হইয়া! ব্যক্ত হয়, তাহ! 
ক্রমকে অনতিক্রম করিয়াই হয় অর্থাৎ বস্তুর স্বভাব অনুষারী যাহা! যেরূপ ক্রমে উৎপন্ন হওয়ার যোগ্য 
তাহাকে অতিক্রম ন| করিয়! ষথাঁষথক্রমেই উৎপন্ন হয়। (যেমন বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার 
হইতে মন- ইত্যারদিক্রমই যথাযথক্রম )। এইরূপে পরিণামক্রমের দ্বার! নিয়ত হইয়! অবিশেষ ও বিশেষ 
ভাব সকল উৎপন্ন হয়। 

“তথাচোক্তমিতি*। পুরন্ডাৎ অর্থাৎ এই সুত্রের ভাষ্বের আদিতে। “নেতি'। বিশেষের 
পর আর তুৎপন্ন তত্বীস্তর দেখা যায় না বপিয়৷ তাহাদের আর অন্ককোনও তন্বরূপ পরিণাম 
নাই। বিশেষ সকলের প্রভূত বা ভৌতিক নামক ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থ! পরিণাম আছে । ভৌতিক 
দ্রব্যে ফড় জ-ঝষত, নীল-পীত আদির অন্যথাত্ব দেখা যায় না তজ্জন্য তাহারা ভূত হইতে পৃথক তত্ব 
নহে, কিস্ত তাহার! উহাদের্ই সমষ্টিমা্র। (সর্কেক্জ্রিয়ের সাহায্যে, স্থলরূপে, একই কালে পঞ্ভৃতের 
যে মিলিত জ্ঞান তাহাই ভৌতিকের লক্ষণ__যেমন সাধারণ লৌকিক ব্যবহারে ঘটিতেছে। কোনও 
এক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্ একই ভূতকে পৃথক্ করিয়া সমাধির দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহাই ভূতসন্বন্ধে 
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২০। দৃশীতি। বিশেষণৈঃ-_্বরূপগ্চোতকৈঃ লয়োদয়শীলৈঃ ধর্মৈরপরামৃষ্টা দৃক্শক্কিঃ-_ 
জ্ঞ-মাত্রঃ অন্যবোদ্ধ,নিরপেক্ষঃ ত্যবোধমাত্র এব দ্রষ্টা পুরুষঃ। স চ বুদ্ধেঃং_আত্মবুদ্ধেরশ্ীতিমাত্র- 
বিজ্ঞানন্ত প্রতিসংবেদী__প্রতিসংবেদনহেতৃঃ । যথা দর্পণঃ প্রতিবিশ্বহেতুন্তথা৷ অন্নীতিবোধস্য 
মামহং জানামীত্যাত্মকো৷ য উত্তরক্ষণে প্রতিবোধস্তস্য হেতুভূতঃ পর্ণঃ স্ববোধ এব প্রতিসংবেদি- 
শব্দেন লক্ষ্যতে। দ্রষ্টঃ প্রত্যয়ানুপন্ঠাত্বেন সাক্ষিত্বেন বুদ্ধিরললবসতাঁকা তন্মাদ্ দ্রষ্টা বুদ্ধেবিরপোহপি 
নাত্যস্তং বিরূপঃ, বুদ্ধিবৎ প্রতীয়মানত্াৎ কিঞ্চিৎ সারূপ্যম্, অপরিণামিত্বাদের্বৈরূপাম, ইত্যাহ নেতি। 
জ্ঞাতীজ্ঞাতবিষয়ত্বাদ্ বুদ্ধিঃ পরিণামিনী। গৌ-বিষয়াকারা গোঁজ্ঞানরূপ! বুদ্ধিঃ নষ্টগোজ্ঞান৷ ঘটাকারা 
ঘটজ্ঞানরূপা অতঃ অ-গোজ্ঞানরূপা ভবতীতি দৃশ্ততে এবং জ্ঞাতীজ্ঞাতবিষয়ত্ব২ব ততশ্চ 
পরিণামিত্বম, | 

সদেতি। পুরুষবিষয়৷ আত্মবুদ্ধিঃ সদাজ্ঞাতম্বভাঁবা যতঃ অজ্ঞাতাত্মবুদ্ধি ন কল্পনীয়া। কিঞ্চ 
বস্তা ভাঁসকং পৌরুষপ্রকাশং বিষিত্য উৎপন্ন! বুদ্ধিঃ সদৈব জ্ঞাতাহমিতিরূপ! ন তদ্বিপরীতা। পুরুষস্য 

তাত্বিক জ্ঞান। ভৌতিক পদার্থে শবম্পর্শাদির নানাপ্রকার সঙ্ঘাত থাঁকিলেও, শব্দাদি পঞ্চভূৃত 
ব্যতীত তাহাতে কোনও মৌলিক নূতন লক্ষণ নাই, তজ্জন্ত তাহ! পৃথক্ তত্বের অন্তর্গত নহে। 
[1)01000 ম্যাটারের যে লক্ষণ দেন তাহাও ঠিক সাংখ্যের ভৌতিকের লক্ষণ, যথা--%[078 
ড/10101) 00057 50105019 0110017050517095) 15 2015 (০ ৪:016 55518] ০01 ০0৫ 

56152-01581)5 ৪.6 006 52106 [11706) 15 ০81160 78910061” )। 

২০। 'দৃশীতি'। বিশেষণের দ্বারা অর্থাৎ স্বরপজ্জাপক লয়োদয়শীল ধর্মের দ্বারা, 
অপরামৃষ্ট বা অসম্পৃক্ত (যাহা কোনও বিকারশীল লক্ষণের দ্বারা বিশেষিত হইবার 
যোগ্য নহে ) এপ যে দৃক্শক্তি ব! ভ্ঞ-মাত্র অর্থাৎ যাহা! অন্ত-বোদ্ধ-নিরপেক্ষ বা অন্য কোনও 
জ্ঞাতার দ্বারা বিজ্ঞেয় নহে সুতরাং স্ববোধমাত্র, তিনিই দ্রষ্টা পুরুষ। তিনি বুদ্ধির অর্থাৎ 
আমিত্ব-বুদ্ধির বা অম্মীতিমাত্র-বিজ্ঞানের প্রতিসংবেদী বা প্রতিসংবেদনের কারণ। যেমন দর্পণ 
প্রতিবিম্বের হেতু তদ্রপ অন্ীতি বা “আমি, এই বোধের পরক্ষণে যে আমি আমাকে জানিতেছি' 
এইরূপ প্রতিবোধ বা! প্রতিফলিত বোধ হর তাহার কারণস্বরূপ পূর্ণ ম্ববোধ পদার্থই প্রতিসংবেদী 
শবের দ্বার লক্ষিত হঈতেছে। দ্রষ্টার প্রতায়ানুপশ্তনার (প্রত্যয়ের ব| বুদ্ধিবৃত্তির উপদর্শনের ) 
ব৷ সাক্ষিতার দ্বারা বুদ্ধি লব্বসত্তাক অর্থাৎ তৎফলেই বুদ্ধির বর্তমানত৷ (শঙ্করাচাধ্যও বলেন দ্রষ্টাব্যতীত 
সবই হতবল হইয়া যায়), তজ্জন্ত দ্রষ্টা বুদ্ধির বিরূপ হইলেও সম্পূর্ণ বিরূপ নহেন; বুদ্ধির মত 
প্রতীয়মান হওয়াতে বুদ্ধির সহিত তাহার কিঞ্ৎ সাঁরপ্য আছে এবং অপরিণামী আদি কারণে বুদ্ধি 
হইতে দ্রষ্টার বৈরপ্য, তজ্জন্য বলিতেছেন, “নেতি' । 

বুদ্ধির বিষয় জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত হয় বিষ বুদ্ধি পরিণামী। গো-বিষয়াকার! গো-্ঞানরূপা 
বুদ্ধি পুনরায় ন্-গো-্ঞান! হইয়া! ঘটাকার! টজ্তানরূপা অঙএব অ-গোজ্ঞানরূপা! হয় দেখা যায় 
অর্থাৎ বুদ্ধিতে এক জ্ঞান নষ্ট হইয়৷ তৎপরিবর্তে অন্য জ্ঞানের যে উদয় হয় তাহ! দেখা যায়, তজ্জন্ঠ 

বুদ্ধি জ্ঞাতীজ্ঞাত-বিষয়ক এবং পরিণামী। 
'সদেতি । পুরুষবিষয়া৷ যে আত্মবুদ্ধি তাহ! সদাজ্ঞাঁত-ন্বতাঁব, যেহেতু অজ্ঞাত আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ 

“আমি আমাকে জানি না” বা “আমি নাই, এরপ বুদ্ধি কল্পনীয় নহে (কারণ “আমি নাই” ইহা 
“আমিই কল্পন। করিবে)। আর নিজের তাসক বা জ্ঞাপক যে পৌরুষ প্রকাশ তাহাকে বিষয় 

করিয়া! উৎপর বুদ্ধি দাই “আমি জাতা' এইরূপ, তাহা তদ্বিপরীত “আমি অজ্ঞাতা' এরপ হইতে 
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বিষরভৃতা বুদ্ধি ভা চ স্বন্তাঃ প্রকাশকং পুরুষং বিধিত্য উৎপন্ন! পুরুষবিষয়! বুদ্ধিরতেদেনৈব অত্র 
বাবস্ৃতেতি বেদিতব্যম.। সদদৈব পুরুষাৎ জ্ঞাতাহমেতম্মাত্রপ্রাপ্ডেঃ পুরুষ; অপরিণামী জন্বরূপঃ। 
জয়্তে চ “ন হি বিজ্ঞাতুবিজ্ঞাতেধিপরিলোপো বিদ্াতে' ইতি 

কল্মাদিতি। বুদ্ধিন্তথা বা চ ভবতি পুরুষবিষয়ঃ তাদৃশী বুদ্ধিগৃ হীতাহগৃহীত দ্রইযোগে জ্ঞাতা 
পুনস্তদযোগেষপ্যজ্ঞাতা ন স্তাৎ সদৈব পুরুষদৃষ্া জ্ঞাত! বা স্তাদিত্যথ, ইতি হেতোঃ পুরুষস্ত সদাজ্ঞাত- 
বিষয়ত্বং সিদ্ধম.। কদাচিৎ জ্ঞাতাহং কদাচিদজ্ঞাতা ইতি চেদ্ আত্মবুদ্ধিরভবিষ্যৎ তদা তত্প্রকাশ- 
কোংপি কদাচিদ্ জ্ঞঃ কদাচিদ্ অজ্ঞ ইত্যেবং পরিণামী অভবিষ্যৎ। নন্ু নিরোধকালে বুদ্ধির্ন 
গৃহীত। ভবতি বাখানে চ ভবতি অতো! ভবতু আত্ম। জ্ঞাতা চ অচ্জাতা চেতি শঙ্কা নিঃসার!। 
কন্মান্ নিরোধে বুদ্ধেরপি অভাবাৎ নাস্তি তশ্ত| গ্রহণম্। এবং গৃহীতাত্মবুদ্ধিরজ্ঞাত| ইতি ন সিধ্যেৎ। 

ুদ্ধিপুরুষযোর্বৈরূপ্যে ুক্যত্তরমাহ কিঞ্েতি। জ্ঞানেচ্ছাক্ৃতিসংস্কারাদীনাং সংহত্য- 

পারে না। পুরুষের বিষয়ভূত বুদ্ধি এবং তাহার (বুদ্ধির) নিজের প্রকাশক যে পুরুষ তাহাকে 
বিষয় করিয়া উৎপন্ন পুরুষ-বিষরা৷ বুদ্ধি-_বুন্ধির এই ছুই লক্ষণ এস্থলে অভেদে ব্যব্হৃত হ্ইাছে তাহা 
্টব্য। পুরুষ হইতে ( সংযোগের ফলে ) “আমি জ্ঞাতা” এতাবন্মাত্র ভাব সদাই পাওয়া ষায় বলিয়া 
পুরুষ অপরিণামী জ্ঞ-হবর্ূপ অর্থাৎ যতক্ষণ বুদ্ধিরূপ বিষয় থাকিবে ততক্ষণ তাহা বিজ্ঞাত হইবে। * 
শ্রুতিতেও আছে “বিজ্ঞাতার বিজ্ঞাতৃত্ব-স্বভাবের কখনও অপলাঁপ হয় না।” 

কম্মাদিতি ৷ বুদ্ধি যাঁহা পুরুষবিষয়ক অর্থাৎ পুরুষ-বিষয়া৷ যে বুদ্ধি, তাহা গৃহীত-অগুহীত 
অর্থাৎ দ্রষ্টার সংযোগে জ্ঞাত পুনশ্চ দ্রষ্টার সহিত সংযোগ হইলেও অজ্ঞাত এরূপ কখনও হয় না, 
তাহ। সদাই দ্রষ্ট -পুরুষের দ্বারা উপদৃষ্ট হলে জ্ঞাতই হয়, এই কারণে পুরুষের সদাজ্ঞাত-বিষয়ত্ব 
সিদ্ধ হইল। যদি আত্মবুদ্ধি কখনও জ্ঞাত কখনও বা অজ্ঞত হইত তাহা হইলে তাহার যাহা 
প্রকাশক তাহা কথনও জ্ঞ কখনও বা অ-জ্ঞ এইরূপে পরিণামী হইত। ( শঙ্কা বথা) 
নিরোধকালে বুদ্ধি ত প্রকাশিত হয় না বৃখানকালেই (ব্যক্তাবস্থাতেই ) প্রকাশিত হয়, অতএব 
আত্ম ত জ্ঞাতা ও অজ্ঞতা ( অতএব পরিণামী ) হইল ?-_এই শঙ্কা নিঃসার, কারণ নিরোঁধকালে 
বুদ্ধির অভাব বা লয় হয় বলিয়াই তাহীর গ্রহণ হর না। এইরূপে "গৃহীত আত্মবুদ্ধি অন্জাত' ইহা 
কখনও সিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ আত্মবুদ্ধি গৃহীত হইবে অথচ তাহা অজ্ঞাত হইবে তাহা কখন হইতে 
পারে না» (“আমি আছি, অথচ “আমাকে আমি জানি না/_ ইহা অসম্ভব। বুদ্ধিকে অপেক্ষা 
করিয়াই আত্মাকে জ্ঞাত৷ বলা হয়, বতক্ষণ বুদ্ধি থাকিবে ততক্ষণ দ্রষ্টার জ্ঞাতৃত্বের অপলাপ হইবে না, 
স্থতরাং তিনি সদ! জ্ঞাতা। বুদ্ধি না থাকিলে অন্ত কথ! )। 

বুদ্ধি এবং পুরুষের বৈরূপ্য ঝা বিসদুশতা-বিষয়ে অন্ত যুক্তি দিতেছেন, “কিঞ্েতি' | জ্ঞান, ইচ্ছা, 

* ভাঁযার দিক্ হইতে জ্ঞাত বা! দ্রষ্টা অপেক্ষা জ্ঞ-মাত্র, দৃক্-মাত্র শব বিশুদ্ধতর। জ্ঞাতা 
বলিলে বিষয়ের জাতৃত্বরূপ এক ক্রিয়া দ্রষ্টাতে আরোপিত হয়; জ্ঞ বা দৃক্মাত্র আখ্যায় তাহা 
হয় না। ধাহার অধ্ষঠানের ফলে ত্রিগুণাত্তমিকা বুদ্ধি বিষয়প্রকাশিক| হয়, তিনিই ্রষটপুরুদ। 
অতএব বিষয়ের সাক্ষাৎ জ্ঞাতা বুদ্ধি। চিদবতাসের অপেক্ষাতেই বুদ্ধিতে ধৃতি ও ক্রিয়ার সহযোগে 
জ্ঞাতৃত্বের বিকাশ। ড্রষ্ট পুরুষ অন্নিরপেক্ষ সুতরাং অনাপেক্ষিক স্বপ্রকাশ। চেতনতা অর্থে 
অন্যনিরপেক্ষ জাতৃত্ব, কিন্ত প্রকাশ অথে অচেতনের চেতনবৎ হওয়া এবং বিষয়রূপে প্রকাশিত হওয়া | 
ভ্রেয় ব্ষিয় না থাকিলে প্রকাশের ব্যক্ততা থাকিতে পারে না। কিন্তু চৈতন্ত সদাই অদ্তনিরপেজ 
্বপ্রতিষ্ঠ । প্রকাশকযোগেই বুদ্ধির প্রকাশ, তাঁহা হইতে পৃথক্ করিয়া ভষ্টাকে শ্বগ্রকাশ বল! হয়। 
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কারিত্বোৎপন্নাঃ সুখাদিবৃত্তরঃ পরার্থাঃ পরস্যৈকস্য বিজ্ঞাতুর্পদর্শনাদ্ একপ্রযত্বেন মিলিত্থা 
ভোগাঁপবর্সকার্্যকারিণ্যঃ | বিজ্ঞাতৃপুরুষস্ত স্বার্থ-_ন কন্তচিদর্থঠ, দ্রষ্টারমাশ্রিত্য ভোগাপবর্শে 
চরিতৌ ভবত ইতি দর্শনাৎ। তথেতি। তথ! সর্বেষাং প্রকাশক্রিয়াস্থিতিস্বভাঁবানাম্ অর্থানাম্ 
অধ্যবসায়কত্বাৎ__অর্থাকারপরিণত সতী নিশ্চয়করণাদিত্যর্থঃ, বুদ্ধিন্ত্িগুণা ততশ্চ অচেতন দৃশ্য । 
পুরুষস্ত গুণানাম্ উপদ্রষ্টী ন্ববোধরূপ ইত্যতঃ পুরুষো ন বুদ্ধেঃ সরূপঃ। অন্তিতি। 
নাপি অত্যন্তং বিরূপো যতঃ স_ শুদ্ধোংপি পরিণামিত্বাদিশৃন্ঠোহপি প্রত্যয়ানুপন্তঃ, বৌদ্ধং 
_বুদ্ধিবিকারং প্রত্যয়ং_জ্ঞানবৃত্তিম অন্ুপশ্তাতি-_-উপর্রষ্টা সন্ প্রকাশননতি ততে। বুদ্ধযাত্মক 
ইব প্রত্যবভাসতে - প্রতীর়তে। শ্রায়তেহত্র ঘা স্ুপর্ণা সযুজা সথায়েতি”। যথা রাজ্ঞ। সহ 
সনবন্ধাৎ কশ্চিৎ পুরুযো রাজপুরুযো ভবতি তথ! পুরুষোপদর্শনাৎ লব্বসন্তাকা বুদ্ধিরপি পৌরুষেযী 
ভবতীতি বুদ্ধিঃ কথঞ্চিৎ পুরুসদৃশী। ন্থভূয়তে চ দ্রষ্টাহং জ্ঞাতাহমিত্যাদি। এব- 
মচেতনাপি বুদ্ধিঃ মামহং জানামীতি অধ্যবস্ততি ততঃ স্ববৌধস্বরূপঃ পুরুষ ইব প্রতীয়তে। তথাচোক্তং 

কৃতি (যন্দারা ইচ্ছা দৈহিক কর্দে পরিণত হয় ), সংস্কার ইত্যাদির সংহত্যকারিত্ব হইতে ( একযোগে 
মিলিত চেষ্টার ফলে) উৎপন্ন স্থখছুঃখ আদি বুদ্ধিবৃত্তি সকল পরার্থ অর্থাৎ বুদ্ধি হইতে পর কোনও 

এক বিজ্ঞাতার উপদর্শনের ফলে একপ্রত্বে মিলিত হুইয়! ভোগাপবর্গরূপ কাধ্যকারী হয়। বিজ্ঞাতা 
পুরু স্বার্থ, তাহা অন্ত কাহারও অর্থ ( প্রগোজনার্থক ব| বিষয় হইবার যোগ্য ) নহে, কারণ ভ্রষ্টাকে 
আশ্রয় করিয়াই ভোগাপবর্গ আচরিত হইতে দেখা যায় (স্থতরাং ভোগাপবর্গ দ্রষ্টার প্রয়োজক 
হইতে পারে ন! )। 

'তথেতি' । তথা প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতি-্বভাবযুক্ত সমস্ত বিষয়ের অধ্যবসান্নকত্বহেতু অর্থাৎ 

( উপরঞ্জিত হওত এ এ ভাবুক্ত ) বিষয়াকারে পরিণত বা! দৃশ্তরূপে আকারিত হইয়! নিশ্চযজ্ঞান 
( প্রকাশাদি হেতু ) বা! বিষয়ের সত্তার জ্ঞান করায় বলিয়া বুদ্ধি ব্রিগুণা, তজ্জন্ত তাহা অচেতন ও 
দৃশ্ত। পুরুম্য গুণ দকলের উপত্রষ্টী ও স্ববোধরূপ তজ্জন্য পুরু বুদ্ধির সদৃশ নহেন। 

“অস্থিতি'। পুরুষ বুদ্ধি হইতে অত্যন্ত বিরূপও নহেন, যেহেতু তিনি শুদ্ধ হইলেও অর্থাৎ 

পরিণীমিত্ব-আদি বুদ্ধির লক্ষণ তাহাতে না থাঁকিলেও তিনি প্রত্যয়ানথপ্ত অর্থাৎ বৌদ্ধ বা বুদ্ধির 

বিকাররপ প্রত্যয়কে বা জ্ঞান-বৃত্তিকে অনুপস্তুন৷ করেন অর্থাৎ তাহার উপর্রষ্টা হইয়া প্রকাশিত 

করেন, তজ্জন্য দ্রষ্টা বুদ্ধির অনুরূপ বলিয়া প্রত্যব্তাসিত ঝ! প্রতীত হন। এ বিষয়ে শ্রুতি 

আছে যথা, "ঢুইটি পক্ষী অর্থাৎ পুরুষ ও গ্রহীতী-রূপ বুদ্ধিসতব, সযুজ বা! সংযুক্ত ( অবিবেকের দ্বারা ) 
এবং তাহারা উভয়ে সথা বা সদৃশ ( এরূপ সদৃশ হইলেও একজন ন্ুখী-দুঃঘী হয়, অন্ঠটি কেবল 
স্খছুঃখের নিবিকার-্ঞাতৃরূপে স্থিত, ইহাই তাহাদের বৈরূপ্য )”। যেমন রাজার সহিত, সম্ধ। 

থাকাতে কোনও পুরুষকে রাজপুরুৰ বলা যায়, তদরপ পুরুষের উপদর্শনের ফলে উৎপর বুদ্ধি পৌরুষেয় 
হয়, তজ্জন্ত বুদ্ধি কথঞ্চিৎ পুরুষপদৃশ। এরূপ অন্ৃভৃতও হয়'ষে আমি (বুদ্ধি) দ্রষ্টা, আমি 

জ্ঞাতা” ইত্যাদি, সেই জন্ত বুদ্ধি অচেতন হইলেও “আমি আমাকে জানিতেছি' এরূপ অধ্যবসায় 

করে বা জানে এবং তজ্জন্ঠ তাহা ম্ববোধস্বরূপ পুরুষের মত প্রতীত হয় ।* 

* বুদ্ধিতে যে “আমি আমাকে জানিতেছি' বলিয়! জ্ঞান হয় তাহাতে 'আমি' এবং “আমাকে 

ইহারা পৃথক্ পদার্ঘ। ইনাতে পূর্বক্ষণিক অতীত “আমিত্ব'বোধকে বর্তমান “আমি' বিষয় করিয়া 

জানে। বিষ্ত তষ্টার শ্বপ্রকাশলক্ষণে যে “আমি আমাকে জানা” তাহাতে “আমি এবং “আমাকে 

ইহার! একই পদার্থের বৈকল্পিক ভেদ, অর্থাৎ জ্ঞ-মাজ বা জানামাত্রকে ভাষায় এরূপ বলিতে হয়। 
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পঞ্চশিখাচাধ্যেণ। অপরিণামিনী হি ভোক্তৃশক্তিঃ__-ভোক্তা স্ুথহুঃখভোগভূতবুদ্েরষ্টা ইত্যর্থঃ, 
ততঃ অগ্রতিসংক্রম৷ বুদ্ধেরুপাদানরূপেণ প্রতিসং _ প্রতিসঞ্চারশূন্যা। ইত্যর্থঃ। পরিণামিনি 
অর্থে-_বুদধিবৃত্তৌ প্রতিসংক্রান্ত। ইব তদত্তিং_বুদ্ধিবৃত্িম্ অনুপততি-_তস্ত। অনুরূপ ইব প্রতীয়ত 
ইত্যর্থঃ। এবং পুরুষস্ত বুদ্ধিসারপ্যম। বুদ্ধেঃ পুরুষসারূপ্যমাহ। তন্তাশ্চ বুদ্ধিবৃতেঃ প্রাপ্ত 
চৈতন্যোপগ্রহরপায়াঃ_ প্রীপ্তঃ চৈতন্টোপগ্রহঃ চিদবভাসঃ প্রাপ্তচৈতন্োপগ্রহঃ তদেব স্বরূপং যস্তাঃ 
তন্তাঃ, অচেতনাপি চেতনাবতীব প্রতিভাসমান! যা বুদ্ধিবৃত্তি স্তন্তা ইত্যর্থঃ। অনুকারমাত্রতয়া__ 
নীলমণিব্যবহিতন্ত তত্প্রকাশকহ্য্যাদে ধ্থা নীলিমা তথা বুদ্ধেরন্ুকারমাত্রতা প্রকাশকতা ইত্যর্থঃ, 
তয় বুদ্ধিবৃত্যাবিশিষ্টা__চিত্তবৃত্তিভিঃ সহ অবিশিষ্টা অভিন্ন! ইব জ্ঞানবৃত্তিঃ- চি্বতিরিত্যাখ্যায়তে 
অবিবেকিভিরিতি। জ্ঞানশব্দো জ্ঞমাত্রবাচী, চিতিশক্তিরেবাত্র জ্ঞানবৃত্তিঃ। যদ্বা চিতিশক্ত্যা সহ 
অবিশিষ্ট! বুদধিবৃত্তিরেব জ্ঞানবৃত্তিরিত্যাখ্যায়তে। 

২১। পুরুষস্ত তোগাপবর্রপার্থমন্তরেণ নান্তি দৃশ্ঠন্ত অন্তৎ সাক্ষাৎ জ্ঞা্মানং রূপং 
কাধ্যং বা তক্মাৎ পুরুষার্থ এব দৃত্তন্তাত্-ন্বর্ূপমিতি ুত্রার্থ। ভোগরপেণ বিবেকরূপেণ 
বা গুণা দৃষ্তা তবস্তীত্যর্থঃ। দৃশীতি। কর্ধর্পতাং__ভোগাপবর্গরূপতাম্। তদিতি। 

এ বিষয়ে পঞ্চশিখাচার্ধ্যের দ্বারা উক্ত হইয়াছে__তোক্শক্তি বা দরষ্টু -পুরুষ অপরিণামী। ভোক্তা 
অর্থে স্থখ, দুঃখ আদি ভোগভূত বুদ্ধির (নির্বিকার ) দ্রষ্টা; তজ্জন্ত চিতি শক্তি অপ্রতিসংক্রম! 

বা বুদ্ধির উপাদানরূপে প্রতিসঞ্চারশূন্টা অর্থাৎ প্রতিসংক্রান্ত হইরা তন্রপে পরিণত হন না। 
তিনি পরিণামশীল বিষরে অর্থাৎ বুদ্ধিবৃক্তিতে, বেন পরিণত হইয়া তাহার বৃত্তিকে অর্থাৎ বুদ্ধি- 
্ুত্তিকে অন্ুপতন করেন অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির অনুরূপ প্রতীত হন। এইরূপে বুদ্ধির সহিত পুরুষের 
সারপ্য। আবার পুরুষের সহিত বুদ্ধিরও সারৃণ্ত দেখাইতেছেন। সেই প্রপ্ত- চৈতন্য-উপগ্রহরূপ 
অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছে চৈতন্যোপগ্রহ বা চিদবভাস ( স্বপ্রকাশত্বের ছায়৷ ) যাহা, তাহাই প্রাপ্ত- 
চৈতন্টোপগ্রহ, _উহ। যাহার স্বরূপ অর্থাৎ অচেতন হইলেও চৈতন্তের হ্যায় প্রতীয়মান যে 
বুদ্ধিবৃত্তি, তাহার অন্ুকারমাত্রতার দ্বারা অর্থাৎ নীলমণির দ্বারা ব্যবহিত হইলে যেমন তৎ- 
প্রকাশক সুধ্যাদির নীলিমা, তন্দ্রপ বুদ্ধির অন্ুকারমাত্রতা বা প্রকাশকত। ৷ ( নীলমণির দ্বারা 
ব্যবহিত হওয়ার ফলে প্রকাশগুণধুক্ত আলোক এবং মণির অপ্রকাশ নীলিম! মিলিয়া যেমন 
নীল আলোক হয়, তদ্রুপ “আমিস্ব-লক্ষণাত্মক মূলত অপ্রকাশ বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা ভ্রষ্টা ব্যবহিত 
হওরায় “আমি দ্রষ্টা, এরূপ জ্ঞান হয় অর্থাৎ দেশকালাতীত দ্র আমিত্ব/মাত্রে নিবন্ধবৎ হইয়া 
_ যাহাতে মনে হয় তিনি আমার ভিতরেই আছেন, সর্বকালে আছেন ইত্যাদি _ সঙ্কীর্ণবৎ হন এবং 
র্টৃত্বের অবভাসে জড় আমিত্বের অর্থাৎ আমিত্ববুদ্ধির প্রকাশ হয় বা তাহা সচেতনবৎ হয় )। 
তৎফলে বুদ্ধিবৃত্তি হইতে দ্রষ্টীর অবিশিষ্টতা অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি হইতে জ্ঞানবৃত্তি বা চৈতন্তরূপ চিদ্বৃত্তি 
অবিশিষ্ট বা অভিন্নবৎ (দ্রষ্ট। ও বুদ্ধি যেন একই )-_ইহা! অবিবেকীদের দ্বারা আখ্যাত বা 
কথিত হয়। এখানে জ্ঞান শব জ্ঞ-াত্র বাচিক এবং জ্ঞান-বৃত্তি অর্থে চিতি শক্তি। অথবা চিতি 
শক্তির সহিত অবিশিষ্টা বুদ্ধিবৃত্তিকেই জ্ঞানবৃত্তি বল! হয়। 

২১। পুরুষের ভোগাপবর্থরূপ অর্থ ব্যতীত দৃশ্তের আর অন্য কোনও সাক্ষাৎ জ্ঞায়মান রূপ 
বা ব্যক্তভাব নাই (দৃশ্যের অব্যক্ততাবস্থা। অনুমানের দ্বার ভ্তায়মান )। তজ্জন্ত পুরুমার্থ ই দৃশ্যের 
আত্ম! ব স্বরূপ__ইহাই সথত্রার্থ, অর্থাৎ গুণনকল হয় ভোগরূপে অথব! বিবেক বা অপবর্গরূপে তৃষা 
বা বিজ্ঞাত হয়। 'দৃশীতি'। কর্মরূপতা অর্থে দ্রষ্টার ভোগাপবর্গরপ দৃশ্যত! | 
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তথ্ম্বরূপম্--দৃশ্যন্বরূপম. ভোগাঁপবর্গরূপা বুদ্ধিরিত্যর্থঃ, পরস্বরূপেণ-_বিজ্ঞাতৃম্বরূপেণ 
প্রতিলন্ধাত্মকম্- লব্ধসতাকম্। এতছুক্তং তবতি। স্থখহ্ঃখবোঁধঃ অহং সুখী অহং ছুঃঘী- 
ত্যান্তাকারেণ আত্মবুদ্ধিগতেন দ্রপ্্ী এব প্রতিসংবেগ্ঠতে তত্প্রতিসংবেদনাচ্চৈব তেষাং 
জ্ঞানং সত্তা বা। ততন্ডে পররূপেণ লব্ধসতাঁকা! বিজ্ঞাতা বা। চরিতে ভোগাপবর্গার্থে 
চিত্তবৃভীনাং নিরোধাৎ ন ভোগাপবর্গরূপা বৃত্তয়ঃ পৌরুষভাসা প্রকাশিত ভবস্তি। নম 
তদা সতীনাং বৃত্তীনাং কিমত্যন্তনাশ ইত্যেতন্ত উত্তরনাহ। স্বরূপহানাত_স্থৃথছুঃখাদি-প্রমাণাদি- 
মহদাদি-স্বরূপনাশাৎ তে নশ্যন্তি নচ বিনশ্যন্তি ন তেষামত্যন্তনাশঃ । তে চ তদা গুণস্বরূপেণ 
তি্ঠন্তি গুণাশ্চ অন্ঠৈরকৃতার্থপুরুষৈঃ দৃশ্যন্ত ইতি। 

২২। ক্কতার্থমিতি। একং পুরুষমিত্যনেন পুরুষবহুত্মাতিষ্ঠতে। নাশ: পুরুষার্থহীনা 
অব্যক্তাবস্থা। যৌগপদিকন্ত বহুঙ্ঞানস্য একো দ্রষ্টেত্তি মতং সর্বেষামন্তুভববিরুত্ধত্বাদ অচিন্তনীয়ং 
যুক্তিহীনত্বাদ্ অনাস্ড্রেম। অন্তুভূ়তে চ সর্বেঃ বর্তমানস্য একজ্ঞানস্য এক এব দ্রষ্টেতি। অতঃ 
প্রবর্ততেহয়ং যুক্তঃ প্রবাদঃ যদ্ একদা বহক্ষেত্রেযু বর্তমানানাং বহুজ্ঞানানাং বহবে! জ্ঞাতার 
ইতি। “পুরুষ এবেদং সর্বমিতি, "একন্তথা সর্বভৃতান্তরাআস রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চেত্যার্গি 
শ্রুতীনামাত্ম। পুরুষশ্চ ন ত্রষ্ুমাত্রবাচী কিংতু প্রজাপতিবাচী। শ্রয়তেৎপি “ত্রহ্মা দেবানাং 

তিদ্িতি'। তৎস্বরূপ অর্থে দৃশ্তম্বরূপ বা ভোগাপবর্গরূপ বুদ্ধি, তাহা পরন্বরূপের দ্বারা অর্থাৎ 
দ্রই,রূপ বিজ্ঞাতৃ-স্ববপের দ্বারাই, প্রতিলন্ধাত্মক বা লবসত্তাক অর্থাৎ তন্দারাই অভিব্যক্ত হইয়া 
তাহার বর্তমানতা । ইহাতে বলা হইল যে স্থছুঃখ বোধ সকল “আমি সুখী, আমি ছুঃঘী' 
ইত্যার্দি আকারে আত্মবুদ্ধিগত ( আমিত্ব-বুদ্ধির মধ্যে যাহা লব্ধ) দ্রষ্টার দ্বারাই প্রতিসংবিদিত 
হয় এবং সেই প্রতিসংবেদনের ফলেই তাহাদের জ্ঞান বা অস্তিত্ব (স্থথছুঃখরূপে আকারিত বুদ্ধি 
্রষ্টার প্রতিসংবেদনের ফলে এ এ প্রকার জ্ঞানরূপে বিজ্ঞাত হয়)। তজ্জন্য তাহারা পর রূপের 
(দ্রষ্টার) দ্বারা লব্ষসত্তাক এবং তন্দ্ারাই বিজ্ঞাত হয় (অর্থাৎ বিজ্ঞাতৃত্ব তাহাদের নিজস্ব 
ত্বতন্ত্র ধর্ম নহে )। 

ভোগাপবর্গরূপ অর্থ চরিত বা নিষ্পন্ন হইলে চিত্তবৃত্তি সকলের নিরোধ হওয়ায় ভোগা- 
পবর্গরূপ বৃত্তিসকল আর পুরুষের অবভাসের দ্বারা প্রকাশিত হয় না। সংস্বরূপে অর্থাৎ 
ভাবপদার্থরূপে অবস্থিত বৃত্তি সকলের তখন কি অত্যন্ত নাশ হয়? তহুত্তরে বলিতেছেন 

যে, স্বরূপহানি হওয়াতে অর্থাৎ সুথছ্ঃখাদি, প্রমাণাদি এবং মহদাদিরূপ স্বরূপের (ব্যক্তভাঁবের ) 
নাঁশ হয় বলিয়া! তাহারাও অর্থাৎ বৃত্তিসকলও নাশ প্রাপ্ত হয় বল! যাঁয় বটে, কিন্ত তাহাদের অত্যন্ত 
নাশ ব! সত্তার অভাব হয় না, কারণ তখন তাহার! ( মহদাদিরা» তাহাদের কারণ ) গুণন্বরূপে লীন 
হইয়া থাকে এবং গুণ সকল অন্য অকৃতার্থ পুরুষের ছারা দৃষ্ট হয়। 

২২। ককতার্থমিতি । “এক পুরুষের প্রতি”-_ইত্যাদির দ্বারা পুরুষবহুত্ব উপদ্থাপিত 

করিতেছেন। নাঁশ অর্থে পুকুষার্থহীন অবাক্তাবস্থা। যুগপৎ বহুজ্ঞানের দ্রষ্টা এক --এই মত, 

সকলের অনুভবের বিরন্ধ বলিয়া! অচিস্তনীয় এবং যুক্তিহীন বলিয়া অনাস্থেয় বা অগ্রাহথ। সকলের 
দ্বারাই অন্থ্ভৃত হয় যে বর্তমান এক জ্ঞানের ত্রষ্টাী একই, অতএব ইহা হইতে এই যুক্তিযুক্ত প্রবাদ 
ব৷ যথার্থ সিদ্ধান্ত প্রবর্তিত হয় যে একক্ণে বহক্ষেত্রে বা বহু চিন্তে বর্তমান ( বহু প্রাণীর ) বহুজ্ঞানের 

বহুজ্ঞাতাই থাকিবে। "পুরুষই এই সমস্ত”, 'সর্ববভৃতের অন্তরাত্মা একই, তিনি নান! প্রকারে 
প্রতিরপে এবং বাহিরেও আছেন” ইত্যাদি শ্রতিতে যে আত্মা এবং পুরুষের উল্লেখ আছে তাহা 

দ্রষ্ট্মান্রবাচী নহে কিন্ত প্রজাপতিবাঁচক (ক্রহ্গা)। শ্রুতিতেও আছে “দেবতাদের মধো 
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প্রথমঃ সন্বভূব বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোগ্তেতি।” তথা স্থৃতিশ্চ “স স্থট্টিকালে প্রকরোতি সর্গং 
সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ। সংহত্য সর্বং নিজনেহসংস্থং কৃত্বাপত্্র শেতে জগদস্তরাত্মা* ইতি। 
্ন্ধাগুস্য অন্তরাত্মভূতো! দেব এক ইতি বাদঃ সাংখ্যসম্মতঃ শ্রুতিস্থৃতিপ্রতিপাদদদিতশ্চেতি দিক। 
অজ্জামেকা মিত্যাদিশ্রুতৌ পুরুষস্য বহুত্মুক্তম. 

কুশলমিতি। স্ুগমম.। অতশ্চেতি। অকুশলানাঁং দৃশ্যদর্শনং স্যাৎ তচ্চ সংযোগমন্তরেণ 
ন স্যাদ্ অতঃ, তথা চ দৃগদর্শনশক্ত্যোঃ__দরদৃশ্তুয়োঃ কারণহীনয়োনিত্যত্বাৎ স সংযোগ: 
অনাদিঃ। অনাগ্ঠাঃ সনিমিতা ভাবাঃ প্রবাহরূপেণৈব অনাদয়ঃ ন্থ্যুঃ বীজবৃক্ষবৎ। ভ্রষ্ট- 
দৃয়োঃ সংঘোগোহপি অবিগ্তানিমিত্তকত্বাৎ প্রবাহরূপেণানাদিঃ ন চৈকব্যক্তিকানাদিঃ। দৃশ্ততে 
চ পরিণামিষ্তা বুদ্ধেবৃত্তিরপেণ লয়োদয়শীলতা । যদ সা লীনা তদা বিয়োগঃ যদা বিপধ্যয়- 
সংস্কারবশাত্ু পুনরুদিতা তদা সংযোগঃ। এবং বীজবৃক্ষবদ অনেকব্যক্তিকন্ত সংঘোগন্ত 
অনাদিপ্রবাহঃ। বিদ্ভারপনিমিতাদ অবিষ্ঠানাশে আত্যন্তিকো বিয়োগ ইত্যুপরিষ্টাৎ প্রতিপাঁদিতঃ | 
তথা চোক্তং পঞ্চশিখাচাধ্যেণ ধশ্মিণামিতি। ধশ্মিণাং__সত্বাদিগুণানাং মূলধশ্মিণাং পরিণামিনিত্যানাং 

8. ক্ষেত্রজ্ৈ: পুরুষৈঃ সহ অনাদিসংযোগাদ্ ধর্মমাত্রাণাং__সর্বেষাং মহদাঁদীনাং 
দ্রপ্্রী সহ সংযোগঃ অনার্দিঃ। অনারদিরপি সংযৌগো। ন নিত্যঃ প্রবাহরূপত্বান্ নিমিত্তজন্তত্বাচ্চ। 
সংযোগস্ত সন্বন্ধবাচকঃ পদার্থঃ তন্মাত্তন্ত অভাবে। বিয়োগরূপঃ স্তাৎ সংঘোগকারণন্ত নাঁশে সতি। 

প্রথমে ব্রহ্ম! উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি বিশ্বের কর্তা এবং ভূবনের পাঁলয়িতা” ; ্থৃতিতেও আছে যে 
“তিনি সর্গকালে এই বিশ্ব স্থ্টি করেন এবং প্রলয়কালে পুনঃ তাহা নিজেতেই সংহত করেন। 
এইরূপে এই বিশ্বকে সংহরণ করিয়া নিজদেহে লীন করত জগতের সেই অন্তরাত্ম! (ব্রহ্মা বা 
নারায়ণ) কারণসলিলে শয়ান থাকেন।” ব্রহ্ষাণ্ডের অন্তরাত্মভূত দেবতা অর্থাৎ ধাহার অস্তঃকরণ 
এই ্ রহ্ধাণ্ডের কারণ, তিনি একই,_-এই বাদ সাংখ্যসম্মত এবং শ্রুতি-স্থৃতির দ্বার! প্রতিপার্দিত, 
এই দৃষ্টিতে ইহা বুঝিতে হইবে। “অজামেকাম্, ইত্যাদি শ্রুতিতেও পুরুষের বহুত্ব উক্ত হইয়াছে। 

কুশলমিতি' । নুগম। “অতশ্চেতি'। অকুশল পুক্রষেরই দৃশ্তদর্শন হইতে থাকে। 
তাহাও সংযোগব্যতীত হইতে পারে না ভজ্জন্য এবং কারণহীন দৃক্-দর্শনশক্তির অর্থা 
ষ্টার এবং দৃগ্তের নিত্যত্বহেতু সেই সংযোগও অনাদি। অনাদি কিন্ত সনিমিত্ত-( যাহা 
নিমিত্ত হইতে জাত) পদার্থ প্রবাহরূপেই অনাদি হইয়া থাকে, বীজবৃক্ষবৎ। দ্রষ্টা এবং 
দুশ্যের সংযোগও অবিষ্তারূপ নিমিস্ত হইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রবাহরূপে অর্থাৎ লমৌদয়রূপ 
ধারাক্রমে অনাদি, তাহা! সদা একব্যক্তিক বা অঙ্গ একই তাবে থাকারূপ (কুটস্থ ) অনাদি 
নহে। দেখাও বায় যে পরিণানী বুদ্ধির বৃত্তিরপ লয়োদয়-শীলতা আছে । যখন তাহা লীন 
হয় তখন বিয়োগ, যখন বিপধ্যয়সস্কার (অনাত্মে আত্মখ্যাতিরপ অন্মিতার সংস্কার) 
বশে পুনরুদিত হয় তখনই সংযোগ । এইরূপে বীজবৃক্ষের স্যায় অনেকব্যক্তিক সংযোগের প্রবাহ 
অনাদি। বিদ্যা বা যথার্থজ্ঞানরূপ নিমিন্ত হইতে অবিদ্যা নষ্ট হইলে আত্যসন্তিক ব৷ সাকালীন 
বিয়োগ হয় ( সংযোগের, নাশ হয়), তাহ! পরে প্রতিপাদিত হইবে ।" পঞ্চশিখাচার্য্ের দ্বার! 
এবিষয়ে উক্ত হইয়াছে “ধন্মিণামিতি”। ধন্ী সকলের অর্থাৎ পরিণাঁমি-নিত্য মুলধন্মী সত্বাদি 
গুণসকলের, কৃটস্থ বা অবিকারি-নিত্য ক্ষেত্রজ্ঞ ( অন্তঃকরণাঁদি ক্ষেত্রের জ্ঞাতা৷ ) পুরুষের সহিত 
অনাদি সংযোগ আছে বলিয়৷ ধর্মমাত্র মহদাদদি সকলেরও দ্রষ্টার সহিত যে সংযোগ তাহা অনাদি । 
সংযোগ অনার্দি হইলেও তাহা যে নিত্য বা সদকালস্থারী হইবেই--এরূপ নিয়ম নহে, কারণ তাহা 
প্রবাহ বা লয়োদয়-রূপেই অনাদি এ্রবং নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন। সংযোগ এক সন্ন্ধবাঁচক পদার্থ, 
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তাবহৈবাভাবঃ সংকাধ্যবাদবিরদ্ধঃ, ন সমন্ধপদীর্ঘস্তেতি অবগন্তব্যম্। 
২৩। ংযোগেতি। স্বরূপস্য--অসামান্যবিশেষস্য অভিধিৎসয়া--অভিধানেচ্ছ্যা। পুরুষ ইতি। পুরুষোপদর্শনাৎ মহতত্বানাং ব্যক্তত্বং তথা চ পুরুষবিষয়া বুদ্ধিং--জ্ঞাতাহং তোক্তাহম্ ইত্যাগ্থাকার৷ উৎপগ্থতে। ততঃ পুরুষঃ স্বামী বুদ্ধিশ্চ শ্বমিতি। দর্শনার্থ, 

সংুক্তঃ  দর্শনফলক£ সংযোগ ইত্যর্থট। তচ্চ দর্শনং ঘবিবিধং ভোগ: অপবর্গশ্চেতি। 
দর্শনকাধ্যেতি ৷ দর্শনকাধ্যাবসানঃ সংযোগঃ-_বিবেকেন দর্শনন্ত পরিসমাধ্যা সংষোগন্তাপি অবসানং 
স্তাৎ। তম্মাদ্ বিবেকদর্শনং বিয়োগন্ত কারণম্। নাত্রেতি। অনর্শনপ্রতিঘন্দিনা দশনেনাদর্শনং 
নাম্ততে ততশ্চিত্ববৃত্তিনিরোধস্ততো মোক্ষ ইত্যতো! ন দর্শনং মোক্ষম্ত অব্যবহিত: কারণম্ যা! ন 
উপাদানকারণম্। দর্শনস্যাপি নাশে মোক্ষসস্তবাৎ। কিং তু তনি্র্তকত্বাদ দর্শনং ব্যবহিতকারণং 
কৈবল্যস্য। 

কিঞচতি। কিংলক্ষণকমদর্শনম্ ইত্যত্র শাস্্গতান্ অষ্টৌ বিকল্পান্ উথাপ্য নিরপয়তি। (১) কিং গুণানাম্ অধিকার: কার্ধ্যারভ্তণসামর্থ্ম্ অদর্শনম্ ? নেদমদর্শনদ্য সম্যগলক্ষণম্। বদ! 
সী শা শী পপি 
তজ্জন্ত তাহার বিয়োগরূপ অভাব হইতে পারে। সংযোগের যাহা কারণ তাহার নাশ হইলেই 
বিয়োগ হইবে। কোনও ভাব-পদার্থের অভাব হওয়াই সংকাধ্যবাদের বির, সম্বন্ধ-পদার্থের 
নহে, ইহা বুঝিতে হইবে । (ত্রষ্টা ও দৃশ্যের সম্বন্ধ লম্গ্য করিয়াই সংযোগপদার্থ বিকল্লিত হয়, 
অতএব ভ্রষ্টা ও দৃশ্তই বস্তত ভাব-পদার্থ, সংযোগরূপ তৃতীর পদার্থ মনঃকলিত মাত্র। দৃহের 
যখন স্বকারণে লয়রূপ অব্যক্ততা প্রাপ্তি ঘটে তখন আর সংযোগ-কল্পনার কোন অবকাশই থাকে 
না, তাহাই সংযোগের “অভাক' )। 

২৩। “নংযোগেতি' ৷ স্বরূপ অর্থাৎ যাহ! সাধারণ (লক্ষণ) নহে--এরূপ বিশেষ লক্ষণের 
অভিধিৎস! ব| বলিবার ইচ্ছায় ( ইহার অবতারণ! করিতেছেন )। 

পুরুষ ইতি'। পুরুষের উপদর্শনের ফলেই ( প্রতিব্যক্তিগত ) মহত্বন্ব সকলের ব্যক্ততা, এবং 
তাহা হইতেই “আমি জ্ঞাত, “আমি ভোক্তা" ইত্যাদিপ্রকার পুরুষবিষয়! বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। 
তজ্জন্ত পুরুষ স্বামী” এবং বুদ্ধি ন্বং*-ম্বরূপ (পুরুষের নিজের অর্থনবরূপ। ১1৪)। দর্শনার্থ 
সংযুক্ত অর্থে দর্শন যাহার ফল তাহাই সংযোগ (দর্শন অর্থে সর্বপ্রকার জ্ঞান)। সেই দর্শন 
দ্বিবিধ--+ভোগ এবং অপবর্গ। 

“র্শনকার্যেতি” । সংযোগ দর্শন-কাধ্যাবসান-__অর্থাৎ বিবেকের দ্বারা দর্শনকাধ্যের পরিসমান্তি 
হইলে সংযোগেরও অবসান হয় অর্থাৎ যাবৎ দর্শন তাবৎ সংযোগ, তজ্জন্ত বিবেকদর্শনই 
বিয়োগের কারণ। নাত্রেতি'। আদর্শনের বিরোধী যে দর্শন তন্দারাই অবর্শন বিনষ্ট হয়, তাহ। 
হইতেই চিত্ববৃত্তির নিরোধ হইয়! মোক্ষ হয়। অতএব ( বিবেকরূপ) দর্শন মোক্ষের অব্যবহিত 
বা সাক্ষাৎ কারণ নহে অথবা! তাহার উপাদানকারণও নহে, যেহেতু দর্শনেরও নাশ হইলে তবেই 
মোক্ষ হওয়া সম্ভব। কিন্তু মোক্ষকে নির্বর্তিত বা সম্পাদিত করে বলিয়৷ তাহা কৈবল্যের ব্যবহিত 
বা গৌণ কারণ ( অর্থাৎ বিবেকরূপ দর্শনের ফলে অদর্শনের নাশ হয় তাঁহাতে বিবেকেরও অনবকাশ 
ঘটে এবং স্থাশ্রয় চিত্তসহ দর্শন ও আর্শন উতয়ই লয় হয়। তাহাই চিত্তের মোক্ষ বা! দ্রষ্টার 
কৈবল্য )। 

পকিঞ্চেতি'। এই আদর্শনের লক্ষণ কি? তাহার মীমাংসার্থ শাস্ত্রগত অষ্টপ্রকার বিকল্জ ব| 
বিভিন্নমত উত্থাপন করিয়।৷ তাহা নিরূপিত করিতেছেন। 

(১) গুণসকলের যে অধিকার বা! ব্যাপার (পরিণত হইয়৷ কাধ্য) করিবার সামর্থ হা 
৮২ 
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গুণকাধ্যং বিস্তে তদ৷ অদর্শনমপি বিশ্কতে এতাবস্মাত্রমত্র যাথাণ্যম্। নেদমদর্শনং সম্যগ. লক্ষয়তি। 
যাব্াহস্তাবজ্জর ইত্যুক্তি ধ্থ! ন সম্যগ, জরলক্ষণং তদ্বৎ। (২) আহোম্িদিতি দ্বিতীয়ং বিকল্প- 
মাহ। দৃশিরূপস্য স্বামিনো যে! দর্শিতবিষয়স্য-__দর্শিতঃ শব্দাদিরপো বিবেকরূপশ্চ বিষয়ো যেন চিত্তেন 
তাদুশস্য প্রধানচিত্তস্য অপবর্গরূপস্য অন্ুৎপাদঃ । বিবেকম্ত অন্ুৎপাঁদ এব অনর্শনমিত্যর্থঃ। 
তদ্ধি স্বন্মিন্ চিত্তে ভোগাপবর্গরূপে দৃশ্তে বিগ্কমানেৎপি ন দর্শনং নোপলব্ধিরপবর্গস্যেত্যর্থঃ। 
ইদমপি ন সম্যগলক্ষণম্। যথা স্বাস্থ্স্যাতাব এব জর ইতি জরলক্ষণ ন সম্যক 
সমীচীনম্। (৩) কিমিতি। গুণানাম্ অর্থবত্ত। অদর্শনমিতি তৃতীয় বিকল্পঃ। অব্র যদর্থ- 
্বয়স্য অনাগতরূপেণাবস্থানং স্বস্য কারণে ত্রৈগুণ্যে তদেবাদর্শনম। ইদমপি ন সম্যগ. লক্ষণমদর্শনস্য। 
গুণানামর্থবন্্ং তথাদর্শনঞ্চ অবিনাভাবীতি বাক্যং বথার্থমপি ন তরুল্লেখমাত্রমেব সম্যগলক্ষণম্। 
বদ. ব্যাপকং তত্রপমিত্যত্র ব্যাপ্ডেঃ রূপস্য চ অবিনাভবিত্বেৎপি ন তৎকথনাদেব রূপং লক্ষিতং 
ভবেদিতি। (৪) অথেতি। বিষ্ঠা প্রতিক্ষণং প্রলয়ে চ স্বচিত্তেন__স্বাধারভূতচিত্তস্য 
প্রত্যয়ন সহ নিরুদ্ধা-_সংস্কাররূপেণ স্থিতা, ব্বচিত্তস্য-_লাবিদ্যপ্রত্যয়স্য উৎপত্তিবীজমিতি 
চতুর্থো বিকল্প এব সমীচীনঃ, সনিমিত্তস্য সংযোগস্য চ সম্যগবধারণসমর্থঃ। (৫) পঞ্চমং 

কর্মপ্রবত৷ তাহাই কি অদর্শন? ইহ! অদর্শনের সম্যক লক্ষণ নহে। যতদিন ত্রিগুণের কার্ধ্য 
থাকিবে ততদিন আদর্শনও থাঁকিবে ইহাতে এতাবন্মাত্রই সত্য । ইহা অদর্শনকে সম্যক লক্ষিত করে 
না। যতক্ষণ দেহের উত্তাপ থাকিবে ততক্ষণ জর-__ইহা! যেমন জরের সম্পূর্ণ লক্ষণ নহে, তন্দরপ। 

(২) “আহোম্থিদিতি'। দ্বিতীয় বিকল্প বলিতেছেন। দৃশিরূপ স্বামীর বে দরিতবিষয়রূপ 
অর্থাৎ শব্ধাদিরূপ ( ভোগ ) এবং বিবেকরূপ ( অপবর্গরূপ ) বিষয় যে চিত্তের দ্বারা দশিত হয়__ 
সেই অপবর্গসাধক প্রধানচিত্বের ষে অন্ুৎপাঁদ অর্থাৎ বিবেকের বে অন্ুৎপত্তি তাহাই আদর্শন। অর্থাৎ 
তোগাপবর্থরপ দৃশ্য নিজের চিত্তে শক্তিরূপে বর্তমান থাকাসব্বেও তদ্তয়ের যে দর্শন ন! হওয়া 
অর্থাৎ অপবর্গের উপলব্ধি না হওয়া (তাহাই অবর্শন )। ইহাও সমাক্ লক্ষণ নহে। স্বাস্থ্যের 
(সুস্থতার ) অভাবই জর- জরের এইরূপ লক্ষণ যেমন সমীচীন নহে, তদৎ। 

(৩) “কিমিতি' । তৃতীয় বিকল্প যথা, গুণনকলের অর্থবত্তাই অর্থাৎ শক্তিরূপে বা অলক্ষিত 
ভাবে স্থিত ভোগাপবর্গযোগ্যতাই অদর্শন। ইহাতে ভোগাপবর্গরূপ অর্থত্বরের যে অনাগতরূপে 
স্বকারণ ব্রিগুণন্বরূপে অবস্থান অর্থাৎ ব্যক্ত ন! হওয়া, তাহাকেই অদর্শন বল হইতেছে 
( ভোগাপবর্গরূপে ব্যক্ত হওয়ারূপ মূল বিকার-স্বভাবকেই অদর্শন বলিতেছেন )। আদর্শনের এই 
লক্ষণও যথার্থ নহে। গুণসকলের অর্থবন্্ এবং অনর্শন অবিনাতাবী-_এই বাক্য যথার্থ হইলেও 
তাহার উল্লেখমাত্রকেই আদর্শনের সম্যক্ লক্ষণ বল! বাদ্ন না। যেমন যাহা ব্যাপক তাহাই রূপ, 
এম্থলে ব্যান্তির সহিত রূপের অবিনাভাবিসম্বন্ধ থাকিলেও ব্যাপ্তি বলিলেই যেমন রূপের 
লক্ষণ কর! হয় না, তন্দ্রপ। 

(৪) “অথেতি'। অবিষ্ঠ প্রতিক্ষণে এবং স্ষ্টির প্রলন্কালে ম্বচিত্ের সহিত অর্থাৎ 
নিজের আধারভৃত দ্রিত্বের প্রত্যয়ের সহিত নিরুদ্ধ ( অবিদ্যা-সংস্কারের নিরোধ বক্তব্য নছে) 
ইওত অর্থাৎ সংস্কাররূপে থাকিয়া পুনরার স্বচিত্তের বা বিদ্যাধুক্ত প্রত্যয়ের উৎপত্তির বীজভৃত 
হয্_এই 'চতুর্ধ বিকল্পই সমীচীন, ইহা সকারণ সংযোগকে সম্যক বুঝাঁইতে সমর্থ। (এক 
অবিদ্যাপ্রত্যয় লয় হই়। তাহার সংস্কার হইতে পুনশ্চ আর এক অবিদ্যাপ্রত্যয় উৎপন্ন হইতেছে__ 
এই প্রকারে রষ্ট,দৃশ্ত সংযোগের ও তাহার কারণ অবিদ্যার অনাদি প্রবাহ চলিয়৷ আসিতেছে। 
ইহাই আর্শনের প্রকৃত লক্ষণ )। ও 
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বিকল্পমাহ কিমিতি। স্থিতিসংস্কারক্ষয়ে ব| গতিসংস্কারস্যাভিব্যক্তিঃ যস্যাং সত্যাং পরিণাম- 
প্রবাহঃ প্রবর্ততে আর্শনঞ দৃশ্ততে তদেবাদর্শনন। অত্রেদং শাস্্বচনম্ উদাহরস্তি এতথাদিনঃ 
গ্রধানমিত্যাদি। প্রধীয়তে জগতে মহদারদিবিকারসমূহঃ অনেনেতি প্রধানম্। প্রধানং 
চেৎ স্থিত্য/ বর্তনানম্__অব্যক্তরূপেণাবস্থানম্বভাবকং স্যাদ্--অভবিষ্যৎ তর বিকারাকরণাদ্ 
অপ্রধানং স্যান্ল_মূলকারণং ন অভবিষ্ৎ। তথা গত্যা এব বর্তমানং-_বিকারাবস্থায়াং 
সদৈব বর্তমানস্বভাবকং চেদ্ অতবিষ্যৎ তদা| বিকারনিত্যত্বাদ্ অপ্রধানম্ অতবিষ্যৎ। তম্মাদ্ 
উভয়থা স্থিত্যা গত্যা৷ চেত্যর্থ; প্রধানন্ত প্রবৃত্তিঃ, ততশ্চ প্রধানব্যবহারং মুলকারণত্বব্যবহারং লভতে 
নান্তথা। অন্ুদ্ যদ্ যদ্ বস্ত কারণরূপেণ কল্পিতং ভবতি তত্র তত্র এয সমানঃ চর্চঃ-_বিচার ইতি। 
অশ্মিন্ বিকল্পে মূলকারণন্ত স্বভাবমাত্রমেবোক্তং ন চ তন্মাত্রকথনং ব্যবহিতকাধ্যন্ত সংযোগস্ত স্বরূপং 
লক্ষয়েদিতি। যথা বিকারশীলায়! মৃত্তিকায়াঃ পরিণামবিশেষে। ঘট ইতি ন চৈতদ্ ঘটত্রবাস্ত সম্যগ্ 
বিবরণম্। (৬) ধষ্ঠং বিকল্পমাহ দর্শনেতি। একে বস্তি দর্শনশক্তিরেবাদর্শনম্। তে হি প্রধান- 
স্তাত্বখ্যাপনার্থা প্রবৃত্তিরিত্যনয়! শ্রত্যা স্বপক্ষং প্রতিপোষস্তি। শ্রতৌ অপি উত্তং প্রধানস্য 
আত্মখ্যাপনা্থা প্রবৃত্তিরিত্যাকৃতম্। খ্যাপনং দর্শনং তদর্থ চেদ্ অদর্শনরূপা প্রবৃত্তিঃ তদা প্রবৃত্তেঃ 

( ৫) পঞ্চম বিকল্প বলিতেছেন। “কিমিতি। স্থিতিসংস্কারের অর্থাৎ ত্রিগুণের অব্যক্তরূপে 
স্থিতির, ক্ষয় হুইয়। যে গতিসংস্কারের অধাঁৎ পরিণামরূপে ব্যক্ততার অভিব্যক্তি, 
যাহার ফলে পরিণাম-প্রবাহ প্রবন্তিত বা উদঘাটিত হয় এবং আদর্শনও দৃষ্ট বা ব্যক্ত হয় 
(কারণ অদর্শনও একপ্রকার প্রত্যয়), তাহাই অবর্শন। এই বাদীরা তছ্যিয়ে এই 
শীন্তবচন উদ্ধত করেন। 'প্রধানমিত্যার্দি। প্রধীয়তে বা উৎপাদিত হয় মহদারদিবিকার- 
সমূহ যাহার দ্বারা তাহাই প্রধান বা প্রকৃতি। প্রধান যদি স্থিতিতেই বর্তমান থাকিত 
অর্থাৎ সদা অব্যক্তর্ূপে অবস্থান করার স্বতাবযুক্ত হইত তাহা হইলে মহদাদি বিকারের 
স্থঙি না করায় তাহ! অপ্রধান হইত, অর্থাৎ (ব্যক্ত কিছু না থাকায়) সর্ব ব্যক্তভাবের মূল 
( উপাদান) কারণরূপে গণিত হইত না। যদি তাহ! কেবল গতিতেই বর্তমান থাকিত 
অর্থাৎ সদা বিকার বা ব্যক্ত অবস্থায় থাকার ন্বভাবযুক্ত হইত, তাহা হইলেও বিকারনিত্যত্বহেতু 
অর্থাৎ মূলকারণ প্র্কৃতিরূপে না! থাকিয়া নিত্য বিকাররূপে থাকার জন্য, তাহা অপ্রধান হইত। 

তজ্জন্য উভয়থ! অর্থাৎ অব্যক্তরূপ স্থিতিতে এবং বিকাররূপ গতিতে প্রধানের প্রবৃতি দেখা যায় 

বলিয়া অর্থাৎ উভয় প্রকার স্বভাবই তাহাতে বর্তমান বলিয়৷ তাহা প্রধানরূপে অর্থাৎ মুলকারণত্বরূপে 

ব্যবহার লাভ করে বা তক্রপে গণিত হয়, নচেৎ ক যে সকল বস্ত (কোনও ব্যক্ত 

কার্যের ) কারণরূপে কল্পিত ব! গণিত হয় তত্তৎ বিষয়েও এ প্রযোজ্য। 

রা ্বভাবমাত্র বলা ছইয়াছে, তাবন্মাত্র বনাতেই উহা! হইতে ব্যবহিত 
(যাহা ঠিক পরবন্তী নহে, এরূপ ) যে সংযোগরূপ কাধ্য তাহার স্বরূপের লক্গণ। করা হয় ন|। 

যেমন বিকারণীল মৃত্তিকার পরিণামবিশেষই ঘট, ইহাতেই ঘটরূপ ভ্রব্যের সম্যক্ বিবরণ কর! 
হয় না, তত্বৎ। 

(৬) ধষ্ঠ বিকল্প বলিতেছেন। 'দর্শনেতি'। একবাদীরা বলেন দর্শন-শক্তিই আর্শন ( এখানে 

দর্শন অর্থে বিষয়ক্তান) “আত্মখ্যাপনার্থ ই অর্থাৎ নিজেকে ব্যক্ত করিবার জন্তই প্রধানের 
প্রবৃত্তি বা চেষ্ট/-_এই শ্রুতির দ্বারা! তাঁহারা স্বপক্ষ সমর্থন করেন। ইহাদের অগিপ্রায় এই যে, 
শ্রুতিতেও আছে “আত্মখ্যাপনের জন্য প্রধানের প্রবৃত্তি । খ্যাপন অথে ( বিষয়-) দর্শন, অদর্শন- 
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শক্ষিরূপাবহৈব প্রবৃত্তিসানর্থ্যমেব বা অনর্শনমিত্যেষাং নয়ঃ। অন্মিন্ লক্ষণেহপি পূর্বদোষপ্রলজঃ, 
আতপাজ্জাতং শসাং তওুলমিত্যুক্তি ন তওুলস্য সম্যগবোৌধায় ভবতি। আর্শনং চিত্তধর্মাঃ 
তস্য ব্যবহিতমূলকারণস্য  প্রধানপ্য প্রবৃত্তিস্বভাবকথনমেব নানবন্ধং তন্লক্ষণম্। (৭) সপ্তমং 
বিকলপমাহ উভ়স্যেতি। , উতয়স্য_ ষট দৃশ্তস্য চ ধর্ম আর্শনমিত্যেকে আতিষস্তে। তত্র_ 
তন্মতে ইদম্-_অদর্শনং তৈরেবং সঙ্গতং করিতে, তথা দর্শনং_জ্ঞানং পট [ৃশ্ঠসাপেক্ষং তন্মাৎ 
তদ্ দর্শনম্ তত্তেদঃ অদর্শনধ্ধপি তহ্ভয়স্য ধর্ম ইতি। দ্রদৃশ্তাপেক্ষমদর্শনন্ ইত্যুক্তি ধর্থার্থাপি 
ন তু তাদৃশ! দৃশ| অদর্শনং ব্যাকর্তব্যম্। (৮) অষ্রমং বিকল্পমাহ দর্শনেতি। কেচিদ্ বস্তি 
বিবেকব্যতিরিক্তং যদ্দশনজ্ঞানং শবাদিরূপং তদেবাদর্শনম্। জ্ঞানকালে ভর দৃশ্ঠয়োঃ সংযোগস্যাবশ্য- 
ভাবিত্বেঘপি ইন্দরিয়াদৌ অতিমানরূপন্য বিপধ্যয়স্য ফলমেব শব্দাদিজ্ঞানং তশ্মাৎ ন তজজ্ঞানং 
সংযোগ-হেতোরদর্শনস্য স্বরূপং তবিতুম্ৃতীতি। 

এবু বিকল্পেষু দ্বিতীয় এব অভাবমাত্রস্তক্মাৎ স এব প্রসজ্যপ্রতিযেধং গৃহীত্বা৷ ব্যাক্ুতঃ ইতরে তু 
পুণদাসং গৃহীত্বেতি বিব্যম্। ইত্যেত ইতি। এতে সাংখ্যশাস্ত্গতা বিকল্পাঃ__মতভেদাঃ। 
তত্র আদর্শনবিষয়ে ; সর্বপুরুষাণাঁং গুণসংবোগে এতদ্ বিকল্পবহুত্বং সাধারণবিষয়মিত্যন্বয়ঃ। এতছুক্তং 

রূপ প্রবৃত্তি যদি তক্জন্যই হয় তবে প্রধান-প্রবৃত্তির শক্তিরূপ অবস্থাই ব৷ প্রবৃতিসামর্থ্যই (প্রবৃত্ত 
হইয়া প্রপঞ্চোৎ্পাদনশীলতাই ) অদর্শন--ইহা এই বাদীদের মত। আদর্শনের এই লক্ষণেও পূর্ব 
দৌষ আসিয়া পড়ে। নুধ্যকিরণ সাহাব্যে উৎপন্ন শ্যই তওুল-_ইহাঁর দ্বারা তুলের সম্যক বোধ 
হয় ন!। আদর্শন চিত্তের এক প্রকার ধর্ম, তাহার ব্যবহিত ( ঠিক্ পূর্রবর্তিকারণের ব্যবধানে স্থিত ) 
মূল কারণ যে প্রধান তাহার প্রবৃত্তিস্বভাবের উল্লেখমাত্র অদর্শনের সুস্পষ্ট লক্ষণ নহে। 

(৭) সপ্তম বিকল্প বলিতেছেন, 'উভয়দ্যেতি' | দ্রষ্টা এবং দৃগ্ত এই উভয়ের ধন্ম আদর্শন 
_ ইহা একবাদীর| বলেন। তাহাতে অর্থাৎ এ মতে এই অনর্শন তীহাদের দ্বারা এইরূপে 
সঙ্গতিকৃত ব স্থাপিত হয়। দ্রশন ব জ্ঞান দ্রষ-দৃশ্য সাপেক্ষ বলিয়া তাহা এবং তাহার অঙ্গ 
অনর্শন ( ইহা ও একপ্রকার জ্ঞান) তহ্ভয়ের (দ্রষ-দৃশ্তের ) ধর্ম। অবর্শন ভ্রষ-দৃগ্ত-সাপেক্ষ 
এই উক্তি যথার্থ হইলেও (কারণ অদর্শনও একরপ প্রত্যয় এবং তাহা জুষ্-ৃশ্তের সংযোগে 
উংপন্ন ইহা! বথার্থ হইলেও ) এইরূপ দৃষ্টিতে অনর্শনের ব্যাথ্যান করা কর্তব্য নহে। (যেমন সন্তান 
পিতৃমাতৃ-সাপেক্ষ__ইহা বথার্থ হইলেও, পিতা-মাতার সহিত সম্বন্ধ গ্াপিত করিলেই ব৷ পিতামাতার 
লক্ষণ করিলেই সন্তানের সমাক্ লক্ষণ করা হয় না, তথ্বৎ )। 

(৮) অষ্টম বিকল্প বলিতেছেন। দদর্শনেতি'। কেহ কেহ বলেন যে বিবেকজ্ঞানব্যতিরিক্ত 
যে শব্বাদিরপ দর্শনজ্ঞান তাহাই আদর্শন। জ্ঞানকালে দ্রষ্-দৃশ্যের সংযোগ অবশ্যভাবী হইলেও 
ইন্দরিয়াদিতে অভিমানরূপ বিপধ্যয়ের ফলই শর্াদিজ্ঞান, তজ্জন্ত জ্ঞান, সংযোগের হেতু যে অদর্শন 
তাহার কারণ হইতে পারে না। ( অর্থাৎ এস্থলে অবর্শনের ফলের দ্বারাই অবর্শনের লক্ষণ করা 
ইইয়াছে। যাহা সেবন করিলে মৃত্যু ঘটে তাহাই বিষ-_ইহীতে যেরূপ বিষের সাক্ষাৎ লক্ষণ বলা 
হইল না, তত্বৎ )। » 

এই বিকল্প সকলের মধ্যে দ্বিতীয় বিকলই অভাবমাত্র-লক্ষণাত্মক, তজ্জন্য তাহাই প্রসজ্যপ্রতিষেধ 
অর্থাৎ সম্যক্ নিষেধ-ভ্ঞাপক লক্ষণ গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে । অন্তগুলি পধুদাস বা অস্য 
এক ভাবরূপ অর্থ গ্রহণপূর্বক লক্ষণ করা হইয়াছে (অভাব অর্থে সম্পূর্ণ অভাবও হয় অথবা অন্ত 
এক ভাব গ্ররূপও হয়), ইহা বিবেচ্য । “ইত্যেত ইতি' | ইহারা সাংখ্যশাস্ত্রগত বিকল্প বা মতভো। 
তন্মধ্যে অর্থাৎ অনর্পশন-বিষয়ে সর্ববপুরুষের সহিত যে গুণসংযোগ তাহা এই বধপ্রকাঙ্জ 'বিকললেন্ন 
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ভবতি। পুক্ুষৈঃ সহ গুপসংযোগ ইতি বথার্থং সামান্যবিষয়ং প্রকল্প সর্েধু বিকল্েযু অনর্শনম্ 
অভিহিতম্। ন চ তেনৈব হেয়হেতু অদ্শনং সম্যগ, নিরূপিতং স্যাৎ যাদুশানিরপণাদ্ ছুঃখহানো- 
পায়ো নির্ূপিতে! ভবেৎ। তচ্চ প্রত্যেকং পুরুষেণ সহ তৎদ্ধেঃ সংযোগস্য হেতুনিরূপণাদেব 
সাধ্যম্। চতুর্ে বিকল্ে তৈবাদর্শনং লক্ষিতমিতি। 

২৪। যন্তিতি। যন্ত্র প্রত্যক্চেতনসা- প্রতীপম্ আশ্মবিপরীতম্ অনাত্মভাবম্ অঞ্চতি 
বিজানাতীতি প্রত্যক্ বদ্ধ প্রতি প্রতি বুদ্ধিম্ অঞ্চতি অনুপশ্ততীতি প্রত্যক্, তদ্দরপচেতনস্ত, প্রত্যেক 
পুরুষস্তেত্যথে | যঃ স্ববুদ্ধিসংযোগ স্তন্ত হেতুরবিষ্তা। আবিষ্ঠাত্র বিপর্্য়জ্ঞানবাসনা, অতন্জপখ্যাতি- 
প্রব্ণচিত্তপ্রক্কতিরপা তাৃশ্ত এব বাসন! বিপধ্যস্তপ্রত্যয়স্য মূলহেতবঃ, ততন্তা এব স্থান্ুরূপান প্রত্যয়ান্ 
জনয়েরন। ততঃ প্রতিক্ষণং বুদ্ধিপুরুষসংযোগঃ প্রবর্তেত, যতো বিপয্যস্তজ্ঞানবাসনাবালিতা বুদ্ধি 
ন্ পুরুষখ্যাতিরপাঁং কাধ্যনিষ্ঠাং_কার্ধ্যাবসানং প্রাপ্পুয়াৎ। পুরুষখ্যাঁতৌ সত্যাং পরবৈরাগ্যেণ 
নিরুদ্ধা বৃদ্ধি ন পুনরাবর্ততে | 

অত্রেতি। কশ্চিদ্রপহাসক এতৎ ষগুকোপাখ্যানেন উদঘাটয়তি। স্থুগমম্।  তত্রেতি। 
আচাধ্যদেশীয়,-_ আচাধ্যকল্পঃ বক্তি বুদ্ধিনিবৃত্তিঃ জ্ঞাননিবৃত্তিরেব মোক্ষো। ন চ জ্ঞান্য বিস্যমানতেত্যর্থঃ। 
যতঃ অদর্শনাদ্ বুদ্ধিপ্রবৃত্তি স্ততঃ অদর্শনকারণাঁভাবাদ্-_অদর্শনরূপং কারণং তস্য অভাবাদ্ বুদ্ধি- 
নিবৃতিঃ। অদর্শনং বন্ধকারণং-_দৃশ্তসংযোগকাঁরণং তচ্চ দর্শনাদ্ বিবেকান্ নিবর্ততে । বথাগ্িঃ 

সাধারণ বিষয় বা লক্ষণ-_-( ভাষ্যের ) এইরূপ অন্বয় করিয়া বুঝিতে হইবে। 
ইহাতে এই উক্ত হইল যে পুরুষের সহিত গুণের সংযোগ এই বার্থ এবং সামান্য ( সর্ধবলক্ষণেই 

বর্তমান ) বিষয় গ্রহণ করিয়৷ সমস্ত বিকল্েই নমদর্শন অভিহিত হইয়াছে অর্থাৎ লক্ষিত হইয়াছে। 
কিন্তু কেবল তন্দারাই হেয়হ্েতু ( ছুঃখকারণ ) অদর্শন এরূপভাঁবে নিরূপিত হয় না যদ্ধারা ছুঃখহানের 
উপায় নিরূপিত হইতে পারে অর্থাৎ ছুঃখহান করিবার জন্য যেরূপ স্পষ্ট ও কাধ্যকর লক্ষণের প্রয়োজন 

তদ্রুপ লক্ষণ কর! চাই। প্রত্যেক পুকষের সহিত বুদ্ধির সংবোগের কারণ নিরূপিত হইলেই তাহা! 
অর্থাৎ ছুঃখহান সাধিত হইতে পারে। চতুর্থ বিকল্পে এ প্রকারেই অদর্শন লক্ষিত করা৷ হইয়াছে । 

২৪। যন্ত্িতি। প্রতীপকে বা আত্মবিপরীত অনাত্মভাবকে ধিনি জানেন অথবা 
প্রতিবুদ্ধিকে ধিনি অনুপশ্তন! করেন ( অঞ্চতি) তিনি প্রত্যক-_তন্দ্রপ প্রত্যক্ চৈতন্টের সহিত 
অর্থাৎ প্রত্যেক পুরুষের সহিত, দ্ববুদ্ধির ( প্রত্যেক বুদ্ধির) যে সংযোগ দেখা যাঁয় তাহার কারণ 
অবিষ্ভা। অবিদ্ভা অর্থে এখানে বিপধ্যয়জ্ঞানের বাঁসন! যাহা ভ্রান্তজ্ঞানপ্রবণতামুলক চিত্তপ্রকৃতিরূপ 
(যাহার ফলে চিত্ত সহজত অবিষ্ভারই অভিমুখ হয়), তাদৃশ বাসনা সকল বিপর্যস্ত প্রত্যয়ের 

মূল হেতু, তজ্জন্য তাহার! তাহাদের অনুরূপ প্রত্যয় অর্থাৎ অবিষ্ভামূলক বিপধ্য়বৃত্তি উৎপাদন করে 
( উপযুক্ত কর্খমীশয় থাকিলে )। তাহা হইতে প্রশ্তিক্ণণ বুদ্ধি ও পুরুষের সংযোগ প্রবন্তিত হয়, 
যেহেতু বিপর্যস্ত-জ্ঞান-বাসনা-সমন্থিত বুদ্ধি পুরুষখ্যাতিরূপ কাধ্যনিষ্ঠী বা কাধধ্যাবসান প্রাপ্ত হয় না 
( পুরুষখ্যাতিরূপ অপবর্গ হইলেই বিপর্ধ্যয়ের সুতরাং বুষ্ধিকাধ্যের অবসান হয়, কিন্তু অবিবেকরূপ 
বিপর্ধ্যয় খাঁকাঁতে তাঁহা হয় না)। পুরুষখ্যাতি হইলেই পরবৈরাগ্যের দ্বারা নিরুদ্ধ বুদ্ধি আর 
পুনরাবর্তন করে না ( তাহাতেই বিপর্যয়ের কাধ্যাবসাঁন হয় )। 

'অন্রেতি' । কোনও উপছাঁসক ইহা! ষগ্ডকোপাধ্যানের দারা উপহাস করিতেছেন। স্ুগগম। 

'ন্রেতি'। আচীাধাদেশীয় অর্থাৎ আচাধ্যস্থানীয় কেহ বলেন যে বুদ্ধিনিবৃত্ধি বা! জ্ঞানের নিবৃত্তিই 

মোক্ষ, জ্ঞানের বিস্যমানতা ( মোক্ষ ) নহে, যেহেতু আর্শনে্ন ফলেই বুদ্ধির প্রবৃত্তি অতএব আরর্শন- 

কারণের অভাবে অর্থাৎ অনর্শনরূপ যে বুদ্ধি-্রবৃত্তির কারণ তাহার অভাব ঘটিলে বুদ্ধিরও নিবৃত্ি 
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্বাশ্রয়ং দগ্ধ স্বয়মেব নগ্ততি তথা দর্শনম্ অদর্শনং বিনাশ্ত স্বয়মেব নিবর্ততে। উপসংহরতি 
তত্রেতি। তত্র মোক্ষবিষয়ে, য| চিত্তস্য নিবৃত্তিঃ স এব মোক্ষঃ। অতোহস্য উপহাসকস্য 
অস্থানে-_অধুক্ত এব মতিবিভ্রম ইতি । 

২৫। হুত্রমবতারয়তি। হেয়মিতি। তদ্যেতি। আশনস্যাভাবঃ_-দর্শনেন নাশঃ 
সত্যজ্ঞানন্তৈব জনিষ্যমাঁণতা, ততঃ সংযোগন্তাপি অভাবঃ__অত্যন্তাতাবঃ সাঁততিকঃ অসংযোগে। 
ন পুনঃ সংযোগ ইত্যর্থঃ।' পুরুবস্ত বুদ্ধা! সহ অমিষ্টাভাবঃ- মহদাদেরব্যক্ততা-প্রাপ্তিরিত্ার্থ; | 
ততশ্চ দৃশেঃ কৈবল্যং-_কেবলতা দ্বৈতহীনতা। স্পষ্টমন্তৎ 

২৬। অথেতি হানোপায়মাহ। সত্বেতি। অস্বীতিপ্রত্যরমাত্রং বুদ্ধিস্বমধিগম্য 
ততোহ্ন্তস্তন্তাপি সাক্ষী পুরুষ ইত্যেতন্মাত্রান্ভৃতিবিবেকথ্যাতিঃ । চেতসম্তন্মযত্বাং তদা তদ্বিবেকন্ত 
প্রখ্যাতিঃ। . সা তু খ্যাতি: অনিবৃত্তমিত্যাজ্ঞান|-_ মহংবুদ্ধি-মমত্ববুদ্ধি-অন্ত্ী তিবুদ্ধিরূপেভ্যে। 
বিপর্যাস্তপ্রত্যয়েভ্য ইত্যর্থঃ প্রবতে ৷ যদা বিপধ্যর়-সংস্কারক্ষয়াৎ মিথাজ্ঞানং বন্ধ্য প্রসবং ভবতি-_ 
বিপধ্যয়প্রত্যয়ান ন প্রহ্ুত ইত্যর্থ, তথা চ পরন্তাং বশীকারসংজ্ঞায়াং_-বশীকার-বৈরাগ্যস্য 
পরাবস্থায়ামিত্যর্থ: বর্তমাঁনস্য যোগিনস্তন! বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা ভবতি। সা তু ছঃখহানদ্য 
প্রাপ্ত্যপায়ঃ। শেষমতিরোহিতম্। 

হইবে। আঁর্শনই বন্ধের কারণ অর্থাৎ দৃশ্তের সহিত সংযোগের হেতু, তাহা দর্শন ব৷ বিবেকের 
দ্বার! বিনষ্ট হয়। অগ্নি যেমন নিজের আশ্রর়ভূত ইন্ধনকে দগ্ধ করিয়া নিজেও নাশপ্রাপ্ত হয়, তব্রূপ 
দর্শন অদর্শনকে বিনষ্ট করিয়! স্বয়ং নিবর্তিত হয়। উপসংহার করিতেছেন, “তত্রেতি' । তাহাতে 

অর্থাৎ মোক্ষ-বিষয়ে, চিত্রের যে নিবৃত্তি তাহাই মৌঁক্ষ অর্থাৎ চিত্ত যে সাক্ষাৎরূপে মোক্ষ সম্পাদন 
করে তাহা নহে, চিত্তের প্রলয়ই মোক্ষ। অতএব এই উপহাসকের এরূপ মতিভ্রম অ-স্থান অর্থাৎ 
লক্ষ্যত্রষ্ট বা অযুক্ত হইয়াছে । 

২৫। স্ত্রের অবতারণা করিতেছেন-_ হেয়মিতি” । 'তস্যেতি”। অদর্শনের অভাব 
অর্থাৎ দর্শনের দ্বারা তাহার নাশ এবং সত্যঙ্ঞানেরই যে কেবল জনিষ্যমাণত৷ ( উৎপন্ন 
হইতে থাক! ), তাহা হইতে সংযোগেরও অভাব হয় অর্থাৎ অত্যন্ত অভাব বা সদাকালের জন্য 
অসংযোগ হয়, পুনরায় আর কখনও সংযোগ হয় ন|। পুরুষের সহিত বুদ্ধির অদংকীর্ণ ভাব হয় 
অর্থাৎ মহদাদির অব্যক্ততা-প্রাণ্থি হয়। তাহা হইতে প্রষ্টার কৈবল্য অর্থাৎ কেবলতা বা 
দ্বৈতহীনত। হয় ( বুদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়া.রষ্টীকে যে অকেবল বা দ্বৈত বল। হইত, তাঁহা তখন বক্তব্য 
হয়না)। অন্য অংশস্পষ্ট। 

২৬। “অথেতি”। হানের উপায় বলিতেছেন। “সত্বেতি। অন্মীতি-গ্রত্যয়ন্বরূপ 
বুদ্ধিসত্্কে অধিগম করিয়া তাহা হইতে পৃথক্, তাহারও সাক্ষী পুরুষ-কেবলমাত্র ইহা অনুভব 
করিতে থাঁকাই বিবেকথ্যাতি। চিত্তের বিবেকম্যত্বহেতু তখন সেই বিবেকের প্রখ্যাতি হয় 
(অর্থাৎ অন্ত বৃততিকে অভিভূত করিয়া তাহাই প্রধানরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়)। সেই খ্যাতি 
১৯ হইলে অর্থাৎ অহং-বুদ্ধি, মমত্ব-বুদ্ধি, আমিমাত্র-বুদ্ধি এতত্ধপ বিপর্যস্ত 
( অবিবেক ) প্রত্যয় সকল নিবৃত্ত না হইলে, তাহাদের দ্বার বিবেক বিগ্ুত হয়। যখন 
বিপধ্যয়সংস্কার সকলের নাশ হইতে মিথ্যাজ্ঞান বন্ধাপ্রসব হয় অর্থাৎ তাহ! হইতে বখন বিপধ্যন্ত 
প্রত্যর় সকল আর প্রন্ুত বা উৎপন্ন ন! হয়, এবং পর বে বশীকার বৈরাগ্য তাহাতে, অর্থাৎ বশীকার 
বৈরাগ্যের পর বা! চরম অবস্থায় যখন যোগী অবস্থান করেন তখন তীহার বিবেকখ্যাতি অবি্লবা 
হয়। তাঁহ! দুঃখহানের বা কৈবল্যপ্রান্তির উপায়। শেষ অংশ স্পষ্ট। 
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২৭। তস্যেতীতি। তস্য সপ্তধ! প্রান্তভৃমিঃ_ প্রান্ত! ভূময়ে। যস্যাঃ সা। প্রজ্ঞেতি। 
্রত্যুদিতখ্যাতেঃ_-উপলবধবিবেকস্য যোগিনঃ প্ররত্যাায্ঃ তাদৃুশং যোগিনং পরামৃশতীত্য্থ,। 
গ্রজ্ঞেয়াভাবাদ্ যদ প্রজ্ঞা! পরিসমাপ্তা ভবতি তদা সা! প্রাস্তভূমিপ্রজ্ঞেত্যুচ্যতে । সা চ চিত্তস্যা- 
ইশুদ্ধিরূপাঁবরণমলাঁপগমাদ. অবিবেকপ্রত্যয়ান্ুৎপাদে সৃতি চ, বিষয়ভেদাদ বিবেকিনঃ 
সপ্তপ্রকারা ভবতি। তগ্ভথা (১) পরিজ্ঞাতমিতি। হেয়স্ত সম্যগ, জ্ঞানাৎ তথিষয়ায়াঃ প্রজ্ঞায় 
নিবৃত্তিরিত্যেতন্রপখ্যাতিঃ | (২) ক্ষীণেতি। ক্ষেতব্যতাবিষয়ায়াঃ প্রজ্ঞায়! যা নিবৃততিস্তন্ত। উপলব্ধিঃ1 
(৩) সাক্ষার্দিতি। নিরোধাধিগমাৎ পরগতিবিষয়ারাঃ প্রজ্ঞায়াঃ সমাঞ্ডিঃ ৷ (৪ ) ভাবিতো- নিশ্পাদিতে৷ 
বিবেকখ্যাতিরূপে৷ হানোপায়ঃ। ন পুনর্ভাবনীয়ম্ অন্যদস্তীতি প্রজ্ঞায়াঃ প্রান্ততা। এষ! চতুষ্ট়ী 
কাধ্যা--প্রযত্বনিষ্পাদ্যা বিমুক্তিঃ | কাধ্যবিমুক্তিরিতি পাঠে তু কাধ্যাৎ প্রযত্াদ্ বিমুক্তিরিত্যর্থঃ। 

ত্রয়ী চিত্তবিমুক্তিঃ চিত্তাৎ-_ প্রতায়সংস্কারবপাদ বিমুক্তিঃ আিঃ গ্রজ্ঞাভিঃ চিত্তস্ত প্রতিপ্রসব 
ইত্যর্থ। এত অপ্রযত্বসাঁধ্যাঃ কাধ্যবিমুক্তিসিদ্ধৌ ন্বয়মেব উৎপগ্তন্তে। (৫) তত্র আগ্ায়াঃ 
স্বরূপং বুদ্ধিশ্চরিতাঁধিকার! মদীয়! বুদ্ধি নিষ্পন্নার্থেতি উপলব্িঃ। (৬) দ্বিতীয়াং চিত্তবিমুক্তিপ্রজ্ঞ!- 
মাহ গুণা ইতি। বুদ্ধে গুণাঃ__সুখাগ্ঠাঃ স্বকারণে__বুদ্ধো প্রলয়াভিমুখাঃ তেন-_কারণেন চিত্তেন 
সহ অন্তং গচ্ছস্তি। অস্তাঃ প্রান্তভূমিতামাহ ন চেযামিতি। প্রয়োজনাভাবাদ, বুদ্ধ্যা মে 

২৭। িন্তেতীতি'। তাহার অর্থাৎ বিবেকী যোগীর সপ্ত প্রকার প্রান্তভূমি গজ্ঞা! হয়, 
অর্থাৎ যে প্রজ্ঞার ভূমি (জ্ঞের বিষয়ের) শ্রেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত (সুতরাং পূর্ণ) তাদৃশ 
প্রজ্ঞ হয়। প্রত্যুদিত-খ্যাতির অর্থাৎ যে যোগীর বিবেক উদ্দিত বা উপলব্ধ হইয়াছে, তীহার 
সম্বন্ধে এই আমায় বা শাস্তাহ্ছশাসন প্রযোজ্য অর্থাৎ তাদুশ যোগীকে ইহা লক্ষ্য করিতেছে। 
প্রজ্ঞে় বিষয়ের অভাবে যখন প্রজ্ঞা পরিসমাপ্ত হয় অর্থাৎ তথ্িষয়ক আর জানিবাঁর কিছু 
অবশিষ্ট থাকে না, তখন তাহাকে প্রান্তভূনি প্রজ্ঞা বলা হয়। চিত্তের অশুদ্ধিবপ আবরণ- 
মূল অপগত হইলে অর্থাৎ অবিবেক-প্রত্যয়ের অন্থুৎপাদ ঘটিলে (আর উৎপন্ন না হইলে), 
বিবেকীর সেই প্রজ্ঞা! বিষয়তেদে সপ্ত প্রকার হয়। তাহা থা, (১) পপরিজ্ঞাতমিতি”। হেয় 
পদার্থের সম্যক জ্ঞান হওয়ায় তদ্দিষয়ক প্রজ্ঞার সম্যক্নিবৃত্তিরপ খ্যাতি। (২) ক্ষীণেতি'। 
ক্ষেতব্যতা-বিষয়ক ( যাহ! ক্ষ করিতে হইবে ততৎ্সন্বস্ধীয় ) প্রজ্ঞার যে নিবৃত্তি, তাহার উপলব্ধি। 
(৩) দাক্ষাদিতি' । নিরোধের অধিগম হইতে পরা গতি বা মোক্ষবিষয়ক প্রজ্ঞার সমান্তি। 
(৪) বিবেবখ্যাতিরূপ হানোপায় তাঁবিত বা অধিগত হইয়াছে, অতএব পুনরায় অন্ত ভাবনীয় কিছু 
নাই-__এইরূপে তঘ্িষয়ক প্রজ্ঞার প্রান্ত! ব! পরিসমান্তি। এই চারি প্রকার কার্ধ্যা অর্থাৎ প্রবত্রসাধ্য 
বিমুক্তি। “কাধ্য-বিমুক্তি'-রূপ পাঠাস্তরেও কাধ্য হইতে অগাং প্রযত্ব হইতে বিমুক্তি এইরূপ অর্থ 

ব। 
চিত্তবিমুক্তি তিন প্রকার। চিত্ত হইতে অর্থাৎ গ্রত্যয়সংস্কার-রূপ চিত্ত হইতে বিমুক্তি, অর্থাৎ 

এই ( নিযনকথিত ) প্রজ্ঞার দ্বার! চিত্তের প্রতি প্রসব বা! প্রলয় হয়। ইহারা নূতন প্রযত্রের বা চেষ্টার 
দ্বারা সাধ্য নহে, পূর্বোক্ত কার্ধ্যবিমুক্তি দিদ্ধ হইলে ইহারা স্বয়ং উৎপন্ন হয়। (৫) তন্মধ্যে 
প্রথমের স্বরূপ যথা, 'আমার বুদ্ধি চরিতাধিকাঁরা' অর্থাৎ “আমার তোগাপবর্গরূপ অর্থ নিষ্পর 

হইয়াছে+__এরূপ উপলব্ধি। (৩৬) দ্বিতীয় চিত্রবিমুক্তি এত্ত বলিতেছেন, গুণ! ইতি, | বুদ্ধির 
গুণ যে মুখাঁদি (সখ, ছুঃখ, মৌহ) তাহারা দ্বকারণে অর্থাৎ বুদ্ধিতেই প্রয়াতিমুখ হইয়া, তাহার 
সহিত অর্থাৎ তাহাদের কারণ চিত্বের সহিত অস্তগত বা! প্রলীন হইতেছে-_( ইত্যাকার অনুভূতি )। 
ইহার 'প্রান্ততূমিত| বলিতেছেন, “ন চৈষামিতি, | প্রয়োজনের অতাবে অর্থাৎ বুদ্ধির দারা আর 
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প্রয়োজনং নান্তীতি পরবৈরাগ্যেণ খ্যাতেরিত্যর্থঃ ৷ অন্তাং প্রলীয়মান| মে বুদ্ধি ন পুনরুদেতীতি 
খ্যাতি; স্তাৎ। (৭) তৃতীয়ামাহ এতন্তামিতি। সপুম্যাং প্রাস্তপ্রজ্ঞায়াং পুরুবে। গুণ- 
সম্বন্ধাতীতাদিম্বভাব ইতীদৃশখ্যাতিমচ্চিত্তং ভবতি। ততঃ পরতরন্ত প্রজ্ঞেস্তাভাবাদ অস্যাঃ 
প্রান্ততা। শ্রতিশ্চাত্র “পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা! কাষ্ঠা সা পরা গতিরিতি”। এতামিতি। 
পুরুষঃ- যোগী কুশলঃ-_জীবন্যুক্ত ইত্যাথ্যায়তে। তা! জীবন্েৰ বিদ্ধান্ মুক্তো ভবতি। 
ছঃখেনাপরামৃষ্টো মুক্ত ইত্যুচ্যতে। শাশ্বতী ছুঃখপ্রহাণিরস্ত যোগিনঃ করামলকবদ্ আয়ত্ত! তবতি 
তথা লীলয়। চ ছুঃখাতীতায়ামবস্থায়াম অবস্থানসামধ্্যান্ নাসৌ ছুঃখেন স্পৃশ্ততে অতে! জীবন্নপি 
মুক্কে। ভবতি। উক্তঞ্চ খন্থিন্ স্থিতো ন ছুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে” ইতি। চিত্তস্য প্রতিগ্রলবে 
পুনরুখানহীনে প্রলয়ে মুক্তঃ কুশলঃ _ বিদেহমুক্তো ভবতি গুণাতীতত্বাৎ_ত্রিগুণসম্বন্ধাভাবাদিতি। 

২৮। হানস্যোপারো | বিবেকথ্যাতিঃ সা সিদ্ধা ভবতীতি উক্তা। ন চ সিদ্ধিরন্তরেণ 
সাধনম। অতন্ডং সাধনন্ অভিধাস্যতে। সুগমম্। ক্ষয়ক্রমান্ুরোধিনী-_ ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণায়াম্ 
অশ্রুন্ধৌ ক্রমশশ্ বিব্্দমান! জ্ঞানস্য দীন্তির্ভবতীত্যর্থঃ । যোগাঙ্গেতি। ধৈরুপাদাননিমিত্বৈঃ কশ্চিৎ 
পদার্থে জাত ইতি জ্ঞারতে তানি তস্য কারণানি। তচ্চ কারণম্ নবধা। তত্র উৎপত্তিকারণম্ 
উপাদানাখ্যম্ অন্তচ্চ সর্বং নিমিত্তকারণম্। তত্রেতি। বিজ্ঞানসা উপাদানং মনঃ। মন এব 
পরিণতং বিজ্ঞানমুৎপাঁদরতীতি। ভিব্যক্তিঃ--উদ্বাঁটকেন প্রকাশঃ আলোকঃ রূপজ্ঞানঞ্চ 
অভিব্যক্তিকারণম্ দ্রব্যাণাং প্রাতিষ্বিকরপ-জ্ঞাঁনস্যেতি শেষঃ। বিকারকারণং-_বিকারঃ নাত্র 

আমার প্রয়োজন নাই”__পরবৈরাগ্যের দ্বারা এইরূপ খ্যাতি হইলে “আমার প্রলীয়মান বুদ্ধির আর 
পুনরুদয় হইবে ন/-__এইরূপ খ্যাতি হয়। (৭) তৃতীয় চিত্র-বিমুক্তি বলিতেছেন। “এতন্তামিতি' | 
সম প্রান্ত গ্রজ্ঞাতে, পুরুষ গুণসন্বন্ধাতীত-আদি ব্বভাবযুক্ত_-ইত্যাকার পুরুষ-সন্বন্ধীয় খ্যাতিযুক্ত 
চিত্ত হয়। তাহার পর আর প্রজ্ঞেয় কিছু না থাঁকাঁতে তথায় প্রজ্ঞার প্রীস্ততা। শ্রতিও বলেন 
পুরুষ হইতে পর আর কিছু নাই, তাহাই শ্রেষ্ঠ এবং পরম গতি”। “এতামিতি' | তদবস্থায় সেই 
পুরুষ অর্থাৎ যোগী কৃশল ব| জীবন্মুক্ত এইরূপ আখ্যাত হন। তখন সেই বিদ্বান্ (বরহ্মবিৎ) জীবিত 
অর্থাৎ গেহধারণ করিয়া থাঁকিলেও তীহাঁকে মুক্ত বল! হয়। ছুঃখের দ্বারা যিনি সম্পৃক্ত নহেন 
তিনিই মুক্ত বলিয়া কথিত হন। এই বোগীর নিকট শাশ্বত কালের জন্য (সর্ব) দুঃখের নাশ, 
করস্থিত আমলকবৎ সম্যক আয়ত্ত হয় বলিয়৷ এবং ইচ্ছামাত্রেই ছুঃখের অতীত অবস্থায় গমন করিবার 
সামর্থ্য হয় বলিয়া, তিনি ছুঃখের দ্বার স্পৃষ্ট হন না। অতএব তিনি জীবিত থাঁকিলেও মুক্ত। 
(সেই অবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ ) উক্ত হইয়াছে__“ষে অবস্থায় থাকিলে প্রবল ছুঃখের দ্বারাও যোগী 
বিচলিত হন না” । চিত্তের প্রতিপ্রসবে অর্থাৎ পুনরুখানহীন লয় হইলে তখন তাহাকে মুক্ত কুশন 
বা বিদেহমুক্ত বলা হয়, কারণ তখন তিনি গুণাতীত হন অর্থাৎ ত্রিগুণের সহিত সমন্বদ্ধের অভাব হয়। 

২৮। হানের উপায় যে বিবেকথ্যতি তাহা সিদ্ধ হয় বল! হইয়াছে অর্থাৎ তাহা একরূপ সিদ্ধি, 
কিন্তু সাধন-ব্যতীত সিদ্ধি হয় না, তজ্জন্য সেই সাধন কি তাহা অভিহিত হইতেছে । ভাষ্য স্থগম। 
( জানের দীপ্বি ) ক্ষরক্রমান্ুরোধিনী অর্থাৎ অশুদ্ধি যেরূপত্রমে ্ষীয়মাণ হইতে থাকে তন্দ্রপ জ্ঞানদীন্তি 
বর্ধিত হইতে থাকে । “যোগাঙ্গেতি' । যে উপাদান ও নিমিত্ত হইতে কোনও পদার্থ উৎপর্ন হয় 
বলিয়! জানা.যায় তাহার! সেই পদার্থের কারণ। সেই কারণ নয় প্রকার হইতে পারে। তন্মধ্যে 
উৎপত্তিকারণের নাঁম উপার্দান, আর অন্যেরা সব নিমিত-কারণ। “তত্রেতি”। বিজ্ঞানের উপাদান 
মন। মনই পরিণত হইয়! বিজ্ঞান উৎপন্ন করে। অভিব্যক্িকারণ যথ!, উদধাটকের দ্বারা প্রকাশরূপ 
আলোক এবং রূপ-জ্ঞান এই দুইটা, দ্রব্যসকলের স্বকীয় বিশিষ্ট রূপজ্ঞানের, অভিব্যক্তিকারণ, যেহেতু 



২/২৯-৩০ ] যোগভাব্য-টাকা। ৬৫৭ 

ধর্মাস্তরোদয়মাত্রঃ কিং তু ইষ্টঃ অনিষ্টো ব৷ প্রকট-বিকারঃ। প্রত্যয়কারণং-- হেতুরূপম্ অন্তুমাপকং 
কারণম্। অন্ত্বেতি। অন্তত্প্রত্যযন্ত সাধকাঁনি নিমিত্তানি অন্থত্বকারণম। তখৈর ধৃতিকারণম্। 
উদাহরণৈঃ স্পষ্টমন্তৎ। 

২৯। যমাদীনি অক্টো যোগাঙ্গানি অবধারয়তি তত্রেতি । অঙ্গসনষ্টিরেব অঙ্গী। ন চ 
অঙ্গেভ্যঃ পৃথগ. অঙ্গী অস্তি। যমাদীনাং সর্বেষাং চিত্ত্থৈধ্যকরত্বাৎ চিত্তনিরোধরূপন্ত যোগন্ত তানি 
অঙ্গানি। তত্রাপ্যন্তি অন্তরঙ্গবহিরঙ্গরূপো ভেদ ইতি। যথা পঞ্চাঙগস্ত প্রাণস্য আগ্ঘমং প্রাণসংজয়া 
অভিহিতং তথা যোগাখ্যস্ত সমাধেরপি চরমাঙ্গং সমাধিশব্বেন সংজ্কিতমিতি। উক্তঞ্চ মোকধর্ে 
“বেদেষু চাষ্টগুণিনং যোগমাহু ম নীষিণ” ইতি। 

৩০। তত্রেতি। সর্বথা__কাঁয়েন মনসা বাঁচা, সর্বদা_ প্রীণীত্যয়াদিসঙ্কটকালেংপীত্যর্থঃ। 
স্থাবরজঙ্গমাদিসর্বপ্রাণিনাম্ অনভিদ্রোহঃ গীড়নবুদ্ধিরাহিত্যম্ ইত্যেব যোগাঙ্গভৃতা অহিংসা। উত্তরে 
চ যমনিয়মাস্তনুলাঃ__স! অহিংস! মূলং যেষাং তে, ততসিদ্ধিপরতয়া-তস্তা অহিংসায়৷ যা সিদ্ধিপরতা 
তয়৷ সিদ্ধিপরত্বেন হেতুন! ইত্যর্থঃ তথ্প্রতিপাদনায়__অহিংসানিষ্পত্তয়ে, প্রতিপাদ্যন্তে--গৃহাত্তে, 
তদব্দাতকরণায় এব-_-অহিংসাঁয়! নি্মলীকরণার এব উপাঁদীয়ন্তে যোগিভিরিতি শেষঃ। তথাচোজং 
সইতি। ব্রহ্ষবিদ যথা যথা বহুনি ব্রতানি সমাদিৎসতে-_সমাদাতুমিচ্ছতি তথ! তথ! প্রমাদরৃতেত্যঃ 

তন্বারাই দ্রব্যের রূপ অভিব্যক্ত হয়। বিকারকারণ-_বিকার অর্থে এখানে ধর্ম্াস্তরোদয় মাত্র 
নহে, কিন্তু ইষ্ট বা অনিষ্টরূপে ব্যক্তবিকারের কারণ অর্থাৎ ভাল বা মন্দ রূপে বিষয়ের যে 
পরিণাম হয়, তাহা । প্রত্যয়কারণ অর্থে হেতুরূপ অন্ুমাপক কারণ বা লক্ষণের ছারা 
অন্গমেয় পদার্থের জ্ঞান হওয়া। কোনও বস্তুকে অন্তরূপে জানা বা বুঝা-রূপ অন্তত্বজ্ঞান 
যে সকল নিমিভ্তের দ্বারা হয় সে স্থলে সেই সকল নিমিত্তই তাহার অন্তত্ব-কারণ। 
ধৃতি-কারণও এ্ররূপ (অর্থাৎ যাহ! কোনও কিছুকে ধারণ করে তাহাই তাহার ধৃতি-কাঁরণ, যেমন 
ইন্দ্রিয় সকলের ধৃতি-কারণ শরীর )। উদাহরণের দ্বার! অন্ত অংশ স্পষ্ট কর! হইয়াছে । 

২৯। যমাদি অষ্ট যোগাঙ্গ অবধারিত করিতেছেন। “ত্রেতি। অঙ্গ সকলের যাহা সমর্ট 

তাহাকেই অঙ্গী বলা হয়। অঙ্গ হইতে পৃথক্ অঙ্গী বলিয়া কিছু নাই। যমনিয়মাদি সবই (অষ্টাজই) 
চিত্তক্থ্র্যকর বলিয়৷ তাহার! চিত্তনিরোধরূপ লক্ষণযুক্ত যোগের অঙ্গ বলিয়। পরিগণিত । তন্মধ্যেও 
অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ এরূপ ভেদ আছে | যেমন প্রাণীপান আদি পঞ্চাঙ্গ প্রাণের প্রথমাঙ্গের নামও প্রাণ, 
তেমনি যোগরূপ সমাঁধিরও যাহা চরম প্রধান অঙ্গ তাহার নাম সমাধি (অর্থাৎ যোগের প্রতিশবও 
সমাধি আবার অষ্টাঙ্গযোগের চরম অঙ্গের নামও সমাধি )। যথা মোক্ষধর্মে (ভারতে ) উক্ত 
হইয়াছে “বেদে মনীবীর! যোৌগকে অষ্ট প্রকার বলেন” । 

৩০। “তত্রেতি”। সর্ব! অর্থাৎ ( সর্ব প্রকারে, যেমন ) কাধের দারা, মনের দ্বারা এবং 
বাক্যের দ্বারা, সর্বদা অর্থে ( সর্ববকালে, যেমন) প্রাণহানিকর সন্কটকালেও। স্থাবর ( উদ্ভিদ) ও 
জঙ্গম ( সচল জীব ) আদি সর্ববপ্রাণীদের প্রতি যে অনভিদ্রোহ অথাৎ তাহাদিগকে পীড়ন করিবার 
সঙ্কল্পত্যাগ, তাহাই যোগাঙ্গভৃত অহিংস|। পরের ( অহিংসার পরে যাহা উত্ত হইয়াছে ) যমনিয়দ 
সকল তশ্ুলক অথণৎ সেই অহিংসামূলক। তৎসিদ্ধিপরতাহেতু অথ? সেই অহিংসার ষে প্রতিষ্ঠা 
ব! সিদ্ধি তাহা সম্পাদনার্থ অর্থাৎ অহিংসাঁসিদ্ধির কারণরূপে এবং তাহাকে সম্যক্রূপে নিষ্পন্ন করায় 
জন্ত উহার! ( অহিংস ব্যতীত অন্য যমনিয়ম সকল ) প্রতিপাদ্দিত বা গৃহীত হয় এবং তাহাকে অবদাত 
করিবার জন্তু অর্থাৎ আহংসাঁকেই নির্মল বিবার জন্য, তাহারা যৌগীদের ভ্বার। গৃহীত ব। আঁচরিভ 
হয়। এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে, “স ইতি, । ব্রহ্গব্দি যে যে রূপে বুপ্রকার ব্রতসকলেন্ন অনুষ্ঠান” 

৩ 
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__ক্রোধলোভমোহককতেভ্যঃ হিংসানিদানেভ্যঃ-_কর্মমভ্যো নিবর্তমানঃ সন্ তামেবাহিংসাম্ অবদাত- 
রূপাং-_নিম্মলাং করোতীতি | 

সত্যমিতি। যথার্থে বাউঅনসে-- প্রমাণপ্রমিতবিষয়াণামেব মনসা উপাঁদানং নীপ্রমিতস্তেতি 
যথার্থ, মনঃ। যন্মনসি স্থিতং তস্য এবাভিধাঁনং নান্তান্তেতি যথার্থ বাকৃ। পরত্রেতি। পরত্র 
হ্ববোধসংক্রান্তয়ে যা বাক্ প্রধুজ্যতে সা বাগ. যদি বঞ্চিতা__বঞ্চনায় প্রযুক্ত, ভরান্তা-_ভ্রান্তিজননায় 
সত্যাচ্ছাদনায় প্রযুক্তা, তথ! গ্রতিপত্তিবন্ধ্যা-_-অল্পষ্টার্থপদৈর্চ্যমানত্বাৎ স্ববোধাচ্ছা্দিকা ন স্যাৎ তা 
সত্যং ভবেৎ নান্থা ৷ মনসি তাত্বিক-সত্যাধানং মনোভাবস্য চ খজ! স্পষ্টয়! প্রতিবোধসমর্থর। চ 
বাচা ভাষণং সত্যসাধনমিত্যর্থঃ। এযেতি। কিঞ্ এষা যথার্থা অপি বাগ. ন পরোপথাতার প্রযোক্তব্যা। 
ম্র্্যতে চ “সত্যং জয়াৎ প্রিয়ং ব্রয়াৎ ন বর়াৎ সত্যমপ্রিয়ম। প্রিয়ঞ্চ নানৃতং জয়াদেষ ধর্ম 
সনাতন” ইতি । 

হিংসাদূষিতং সত্যং পুণ্যাভাসমেব। তেন পুণ্যগ্রতিরূপকেণ__পুণ্যবৎ প্রতীয়মানেন সত্যেন 
কষ্টংতমঃ- কষ্টবহুলং নিরয়ং প্রীপুয়াৎ। ্তেয়মিতি। ন হি চৌধ্যবিরতিমাত্রম্ অস্তেযং কিন্ত 
অগ্রহণীয়বিষয়ে অস্পৃহারূপং ততৎ। ব্রহ্গচর্য্যমিতি। গুপ্তানি- রক্ষিতানি সংবতানি চক্ষুরাদীন্দরিয়া ণি 
যেন তাদৃশস্ত স্মরণকীর্তনাদিরহিতস্য ঘমিন উপস্থেন্দ্িয়সংযমে! ব্রশ্তধ্যম। বিষয়াণামিতি। অর্জন- 

করিতে ইচ্ছা! করেন, সেই সেইরূপ আচরণের দ্বারা প্রমাদকৃত অর্থাৎ ক্রোধ, লোঁভ ও মোহকৃত, 
হিংসাদিনিষ্পা্ঠ কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া সেই অহিংসাকেই অবদাঁত বা নির্দল করেন (অর্থাৎ অহিংস! 
সর্ববমূল, তিনি অন্য যে যে ব্রতপাঁলন করেন তন্বারা সেই সেইরূপে অহিংসাঁকেই নির্মল করা হয় )। 

'সত্যমিতি । বাক্য এবং মন যথার্থ-বিষয়ক হওয়াই সত্য। প্রনাণের দ্বারা প্রমিত 
অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-অনুমানাদির দ্বার! সিদ্ধ যথার্থ ব্ষিয় সকলই যখন মনেব দ্বারা গৃহীত হয়, কোন 
অপ্রমাঁণিত বিষয় নহে, তখনই মন বথার্থ-বিষয়ক হয়। যাহ! মনে স্থিত তাহারই মাত্র কথন, 
তদব্যতীত অন্য কোনও প্রকার ভাবণ ন| করিলে তবেই বাক্যকে যথার্থ ঝা সত্য বলা যায়। 
পরত্রেতি” । অপরকে নিজের মনের ভাব প্রকাশাঁথ বা জ্ঞাপনার্থ যে বাক্য প্রযুক্ত হয় তাহা 
যদি বঞ্চিত অর্থাৎ বঞ্চন! করিবার জন্য, যদি ভ্রান্ত অর্থাৎ ভ্রান্তি উৎপান্ননাথথ বা সত্যকে আচ্ছাদন 
করিবার জন্য অথবা প্রতিপত্তিবন্ধ্য অথাৎ অস্পষ্ট ও অপ্রচলিত পদের দ্বার কথিত হওয়ায় 
নিজের মনোভাবের আচ্ছাদক-__-এই সমস্ত লক্ষণযুক্ত না হর তাহা হইলে সেই বাক্যকে সত্য 
বলা যায়, অন্যথা! নহে। অন্তরে তাত্বিক সত্যকে আহিত করা এবং সরল, স্পষ্ট এবং পরের 
বোঁধগম্য হওয়ার যোগ্য বাক্যের দ্বারা মনোভাব প্রকাশ করাই সত্যসাধন। “এষেতি”। কিঞ্চ 
এইরূপে বাক্ যথার্থ হইলেও পরকে কষ্ট দিবার জন্য যেন প্রযুক্ত না হয়। এ বিষয়ে স্থৃতি 
যথা, “সত্য বলিবে, প্রিয় বলিবে, অপ্রির বাক্য সত্য হইলেও বলিবে না, মিথ্যা প্রিয় হইলেও 
বলিবে না--ইহাঁই সনাতন ধন্য । 

হিংসাদোষে দুষ্ট সত্য পুণোর আভাস .বা ছদ্মবেশ মাত্র, সেই পুণ্য-প্রতিরূ্প ব! পুণ্যরূপে 
প্রতীয়মান সত্যের দারু!-কষ্টময় তম অর্থাৎ কষ্টবন্ছল নরকপ্রাপ্তি ঘটে ( অহিংসাদির সহিত সামগ্রস্যযুক্ত 
সত্যই যোগাঙ্গভূত সত্য )। “স্তেয়মিতি” । চৌধ্যরূপ বাহাকম্ম হইতে বিরতিমাত্রই অন্ডেয় নহে, কিন্ত 
যাহ! লওয়ার অধিকার নাই তাহা গ্রহণ করিবার স্পৃহাত্যাগ করাই (অর্থাৎ চিত্ত হইতে 
তদ্দিষয়ক সঙ্র্েের মুলোৎপাঁটনই ) অন্ডেয়র শ্বরূপ। '্রহ্ষচর্যমিতি'। গু অর্থাৎ সুরক্ষিত 
বা সংযত হইয়াছে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল যাহার দ্বারা, তাদৃশ সংঘমীর যে (কাঁমবিষয়ক ) 
স্মরণকথনাদি ত্যাগ করিষা উপস্টেন্ত্রিয়ের সংযম তাহাই ব্রন্ধচর্ধ্য। “বিষয়াঁণামিতি।” বিষয়ের 
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রক্ষণাঁদিযু দৌষঃ__ছঃখং তনদ্শনাদ, দেহরক্ষাতিরিক্্য বিষরস্য অস্বীকরণম্ অপরিগ্রহঃ | ন্মধ্যতে চ 
“প্রাণযাত্রিকমাত্রঃ স্যাদিতি” | 

৩১। তেত্বিতি। যমানুষ্ঠানস্ত বিশেষমাহ। সীর্ববভৌমা! যমা মহাত্রতমিত্যুচ্যতে। স্ুগমম্। 
সময়ঃ _নিয়মঃ । অবিদিতব্যভিচারাঃ-_্খলনশূল্যাঃ 

৩২। নিরমান্ ব্যাচষ্টে তত্রেতি। মেধ্যাত্যবহবণাদি-_মেধ্যানাং পবিভ্রাণাং পযুযুসিতপৃতি- 
বঞ্জিতানাম্ অভ্যবহরণম__-আহারঃ। আদিশব্দবেন অমেধ্যসংসর্গ-বিবর্জনমপি গ্রাহাম্। বাহাঁশৌচা- 
দূপি চিত্তমালিস্তম অতো! বাহং শৌচমপি বিহিতম্। চিত্তমলানাং-_মদমাঁনমাৎসধ্যেরযানুয়াহমুদিতা- 
দীনাং ক্ষালনম্। সন্তোষঃ সম্গিহিতসাধন[ত প্রাগুবিষরাদ অধিকম্ত অনুপাদিৎসা_তুষ্টিমূল| 
গ্রহণেচ্ছাশূন্তত! | উক্তপ্চ “সর্বতঃ সম্পদন্তস্ত সন্তষ্ং যস্য মাঁনসম্। উপানদ্গুঢ়পাদশ্ত নম চর্ধাস- 
তৈব ভূরিতি” | তপঃ- ছন্দজতঃখসহনম্। স্থানং_ নিশ্চলাবস্থানম্ তজ্জমাসনজঞ্চ যদ্. ছুঃখং তত্ 
সহনম্। কাঁ্টমৌনং-_সর্ববিজ্ঞপ্তিত্যাগঃ, আকারমৌনং__বাঁগবিজ্ঞপ্রিত্যাগঃ ৷ ঈশ্বর প্রণিধানম্-_ 
ঈশ্বরে সর্বকর্মার্পণং__ কর্মফল ভিসন্ধিশূন্ততা | 

সম্নযন্তফলস্ত নিফাঁমস্য যোগিনে। লক্ষণমাহ। শয্যেতি_ সর্বাবস্থাবস্থিতো৷ যোগী ব্বস্থ*__আত্ম- 

অর্জনরক্ষণাদিতে অর্থাৎ অর্জন, রক্ষণ, ক্ষষ, সঙ্গ ও হিংসা-বিষয়-সম্পকিত এই পঞ্চবিধ 
দোষ ব| ছুঃখ দেখিয়া দেহরক্ষার জন্য মাত্র যাহা আবশ্যক তদতিরিক্ত বিষয়ের যে অস্বীকার 
বা অগ্রহণ তাহাই অপরিগ্রহ। এ বিষয়ে স্থৃতি যথা 'প্রাণযাত্রিক-মাত্র হইবে” অর্থাৎ জীবনধারণের 
উপযোগী দ্রব্যমাত্র গ্রহণ করিবে। 

৩১। “তেত্বিতি”। অহিংসাদি ঘম সকলেব অনুষ্ঠানের বিশেষ লক্ষণ বলিতেছেন। ধম 
সকল সার্বভৌম হইলে অর্থাৎ কোনও কারণে তাঁহা সঙ্কীর্ণ না হইলে, তবে তাহাদিগকে মহাত্রত 

বলা যায়। সুগম । সময অর্থে কর্তব্যের নিয়ম ( অর্থাৎ সমাজে সাধারণের পক্ষে যাহা নিয়ম 

বলিয়া প্রচলিত, যেমন যুদ্ধ করা! ন্ষত্রিয়ের পক্ষে কর্তব্যরূপ নিয়ম)। অবিদিত-ব্যভিচার অর্থাৎ 
স্ঘলনশৃল্য বা যথাবথ নিবমপাঁলন। 

৩২। নিয়ম সকল বলিতেছেন। “তত্রেতি” ৷ মেধ্য অভ্যবহরণাদি অর্থে মেধ্য বা পবিত্র 

আহার অর্থাৎ যাহা পরু্যসিত (বাসি) ও পুতি (পচা) নহে, তাদৃশ ভক্ষ্যের অভ্যবহরণ বা 
আহার। “আদি” শবের দ্বারা এ সমস্ত অমেধ্য বস্তর সংসর্গতযাগও উক্ত হইয়াছে ( বুঝিতে 
হইবে)। বাহ্ বস্তর (সংসর্ণজাত ) অগুটিতা হইতেও চিত্তের মলিনত৷ হয়, তজ্জন্য বাঁহশৌচ 

বিহিত হইয়াছে। চিত্তমল সকলের অর্থাৎ মদদ (মন্ততা), মান (অহঙ্কার ), মাৎসর্ধ্য (পরশ্রী- 

কাতরতা ), ঈর্ধা, অসুয়া (অন্যের গুণে দোবারোপণ ), অমুদিতা ইত্যাদি দোষ সকল ক্ষালন 

করা (আধ্যাত্মিক শৌচ)। সন্তোষ অর্থে সন্ভিহিত সাধনের বা গীপ্তবিষয়ের, অধিক লাতের 

যে অনুপাদিৎস! অর্থাৎ তুষ্ট হওত অধিক গ্রহণের অনিচ্ছা । যথা উক্ত হ্ইয়াছে--“ধাহার মন 

স্্ট আহার সর্বত্রই সম্পদ, যেমন ধাহার পাদ পাদুকারৃত তাঁহার নিকট লমস্ত পৃথিবী 

চক্মারতের হ্যায় । তপঃ অর্থে শীত-উষ্ণ, ্ষুৎ-পিপাসা আদি দন্দজাত ছুঃখসহন। স্থান অর্থে 

নিশ্চলাঁবে অবস্থান, তজ্জন্ত এবং আসন করার জন্য যে ছুঃখ তাহার সহন। কাষ্ঠ-মৌন অর্থে সর্ব 

প্রকারে মনোভাবের বিগ্রাপন ত্যাগ (আকার-ইজিতের দ্বারাও নহে), আকারমৌন অর্থে 

বাক্যের দ্বারা মনোভাব জাপন না করা (আকার-ইঙ্গিতের দ্বারা করা)। ঈশ্বরগ্রণিধান অর্থে 

ঈশ্বরে সর্বরকর্ম অর্পণ করা অর্থাৎ কর্মফল লাভের আকাঙ্ষা ত্যাগ করা। 

কর্মফলত্যাগী নিষ্কাম যোগীর লক্ষণ বলিতেছেন। “শয্যেতি'। সর্বীবস্থায অবস্থিত যোগী 
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স্থতিমান্, পরিক্ষীণবিতর্কজালঃ__চিন্তাজালহীনঃ, সংসারবীজন্ত-_-অবিষ্ভামূলকন্ণঃ ' ক্ষযং__ 
নিবৃতিম্ ঈক্ষমাণঃ_ক্গীয়মাণং সসংস্কারকশ্ম ঈক্ষমাণ ইত্যর্থ, নিত্যতৃপ্ুঃ_ সদ! নিষ্ধামতা- 
নিঃসক্কল্পতাজনিতাত্মতৃপ্ডিযুক্তঃ, অতঃ অমৃতভোগভাগী-__অমৃতত্ত আত্মনঃ প্রত্যক্চেতনস্ত অধিগমাৎ 
প্রমাদরহিতাচ্চ অমৃতভোগতাক্ স্তাৎ। 

৩৩। বক্ষ্যমাণৈ ধিতর্কৈ ধদা' অহিংসাদয়ে! বাধিতা ভবেয়ুস্তদা প্রতিপক্ষভাবনয়া বিতর্কান্ 
নিবারয়েৎ। স্ুগমং ভাঙ্যম্। তুল্যঃ শ্ববৃত্তেন-_কুন্কুরচরিতেন তুল্যচরিতোহহম্, ম্বা ইব 
বাস্তাবলেহী-_উদশীর্ণস্ত ভক্ষকঃ। তপসঃ বিতর্কঃ সৌকুমাধ্যং, স্বাধ্যায়স্ত বৃখাবাঁক্যম, ঈশ্বর- 
প্রণিধানন্ত অনীশ্বরগুণযুক্তপুরুষচারিত্র্যভাবন! | 

৩৪। বিতর্কান্ ব্যাচ্টে তত্রেতি। স্থগমম্। সা পুনরিতি। নিয়মে৷ যথা ক্ষত্রিয়াণাং 
সংযুগে হিংসেতি। বিকল্পে। যথা পিতৃণাং তপ্রযর্থং শৃকরং গবরং বাদ্ধাণসং বা আলভেতেতি। 
সমুচ্চয়ো বথা একাহে স্থাবরজঙ্গমবণিঃ। তথা চেতি। বধ্যস্ত বন্ধনাদিন৷ বীধ্যং_ কায়-চেষ্টাম্ 
আক্ষিপতি - অভিভাবয়তি। ততঃ-_তত্র, বীধ্যাক্ষেপাদ অস্ত-_ঘাঁতকস্ত চেতনং_-করণরূপম্, 
অচেতনং--শরীররূপম্, উপকরণং--ভোগসাধনং ক্ষীণবীধ্যং ভবতি। জীবিতন্ত প্রাণানাং ব্যপ- 
রোপণাৎ _বিয়োগকরণীঁৎ প্রতিক্ষণ জীবিতাত্যন়্ে_ মুমূর্ধাহ্রবস্থায়াং বর্তমানে! মরণম্ ইচ্ছন্নপি 
ছুঃখবিপাকন্ত নিয়তবিপাকপ্যারধত্বাৎ _ছুঃখভোগপ্য অন্ুকুলং যত কর্ম তদ্ বিপাকস্যারন্বত্বাৎ 

স্বস্থ বা আত্মস্থতিযুক্ত, পরিক্ষীণ-বিতর্কজাঁল বা চিন্তাজালহীন, সংসারবীজের বা! অবিষ্ামূলক কর্মম- 
সকলের ক্ষয় বা নিবৃত্তি ঈক্ষমাণ অর্থাৎ সংস্কারসহ কর্মের ক্ষ হইতেছে ইহা৷ দেখিতে দেখিতে, 
নিত্যতৃপ্ত অর্থাৎ সদ নিফাঁমতা ও নিঃদঞ্কলত!-জনিত আত্মতৃপ্ডিযুক্ত হইয়! অমুতভোগভাগী হন অর্থাৎ 
অমত বা অমর যে আত্মা বা! প্রত্যক্ চেতন তাহার উপলব্ধি হওয়াতে এবং প্রমাদহীন হওয়াতে 
তিনি অমৃতভোগের ভাগী হইয়া থাকেন। 

৩৩। কক্ষ্যমাণ বিতর্কসকলের দ্বারা যখন অহিংসাদির! বাধিত হইবে অর্থাৎ অহিংসাঁদির 
বিপরীত চিত্ত যখন মনে উঠিবে, তখন তাহার প্রতিপক্ষভাবনার দ্বারা সেই বিতর্ক সকল 
নিবারিত করিবে। ভাষ্য স্গম। শ্ববৃত্তির তুল্য অর্থাৎ আমি কুকুর-চরিত্রের গ্ভায় চরির্রযুক্ত, 
কুকুরের স্তাঁর বান্তাবলেহী বা উদশীর্ণ বমিতান্নের তক্ষক অর্থাৎ তদ্বৎ পরিত্যক্ত আচরণের পুন- 
গ্রহণকারী । তপস্যার বিতর্ক বা প্রতিবন্ধক সৌকুমাধ্য বা সাধনের জন্য কষ্টসহনে অসামর্থ্য। 
্বাধ্যায়ের বিতর্ক বৃথাবাক্য কথন; ঈশ্বরপ্রণিধানের বিতর্ক অনীশ্বরগুণযুক্ত ( হীন) পুরুষের 
চরিত্র ভাবন! করা । 

৩৪। বিতর্কবকল ব্যাখ্যা করিতেছেন, “তত্রেতি ৷ স্থুগম। “সা পুনরিতি”। নিয়ম 
যথা ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধে হিংস! অর্থাৎ যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্--এই প্রচলিত নিয়ম আশ্রয় করিয়া 
আচরিত হিংসা। বিকর বথা পিতৃলোকদের তৃপ্তির জন্য শুকর, গবয় (নীল গাই) বা বৃদ্ধ 
ছাঁগ বলি (ইহার কোনও একটা হনন করা)। সমুচ্চ্ম যথা একদিনেই স্থাবর এৰং জম 
বলি। “তথা চেতি1 বধ্য প্রাণীকে বন্ধনাদির দ্বারা তাহার বীধ্য বা কারচেষ্টা (শারীরিক 
স্বাধীনতা! ) অভিভূত করা হয়। তাহাতে সেই বীধ্যহরণ করার ফলে এঁ ঘাতকের চেতন 
( আন্তর ও বাহ্ ইন্দিয়রূপ ) ও অচেতন অর্থাৎ শরীররূ্প উপকরণ সকল অর্থাৎ ভোগসাধনের 
করণ সকল ক্ষীণবীরধ্য বা দুর্বল হয়। (বধ্যের) জীবনের অর্থাৎ প্রাণের ব্যপরোপণ বা নাশ 
করার ফলে ( ঘাতক ) প্রতিক্ষণ প্রাণহানিকর অর্থাৎ মুমূ্ু অবস্থায় থাকিয়া মরণ আকাঙ্ষা 
করিয়াও, ছুঃখরূপ বিপাক ঝ! কর্মফল নিযলতবিপাকন্ধপে আরন্ধ হওয়া হেতু (সম্পূর্ণরূপে ফল্সীভূত 
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কষ্টময়স্য আয়ুষে!। বেদনীয়ত্বং নিয়তং স্যাৎ, তন্মাদেব উচ্ছ,সিতি--ন প্রাণান্ জহাঁতি। য্দীতি! 
কথষ্চিৎ পুণ্যাৎ পশ্চাদাচরিতয়া অহিংসয়েত্যর্থঃ হিংসা অপগতা--অভিভূতা তবে ত্দা 
সথপ্রাপ্তোী অপি অল্নামুর্ডবেৎ। এবং বিতর্কাণাম্ অন্থগতম্-_অন্গচ্ছন্তম মু অনিষ্ট 
বিপাকং ভাবয়ন্ ন বিতর্কেষু--চিংসাদিষু মনঃ প্রণিদধীত। হেয়াঃ_ত্যাজ্যা বিতর্কাঁঃ। 

৩৫। যদেতি। অগ্রসব্ধর্মীণে! বিতর্ক| ইতি শেষঃ। তা অহিংসাদীনাং প্রতিষ্ঠেতি। 
অহিংসা'-প্রতিষ্ঠায়াং__হিংসাসংস্কারনাশাৎ তওপ্রত্যযন্ত সম্যক নাঁশে ইত্যর্থ। তৎসক্লিধৌ__ 
সান্নিধ্যাদ্ যোগিনঃ সঙ্কল্পপ্রভাবান্গভাবিতীঃ সর্বে প্রাণিনো বৈরভাবং ত্যজস্তীত্যর্থঃ। 

৩৬। ধার্মিক ইতি। সত্যপ্রতিষ্ঠারাং ক্রিয়য়া__কর্মাচরণেন যৎ স্বর্গগমনাদিফলং লত্যতে, 
যোগিনো বাচ৷ এব শ্রোতুর্মমসি সমুদ্িত-সংস্করাৎ ততসিদ্ধিঃ। ততঃ ধাম্মিকে। ভূয়া ইত্যাশী- 
বচনাদ্ অভিভূতাহ্ধর্্মমতিঃ ধাশ্মিকো ভবতীতি যোৌগিনো বাচঃ অমোধত্বম্। 

৩৭। সর্বেতি। সর্বান্থ দিক্ষু মতো যোগিনঃ সকাঁশে চেতনাচেতনানি রত্বানি__জাতৌ 
জাঁতৌ উৎকষ্টবস্তুনি উপতিঠস্তে উপস্থাপান্তে চ। 

৩৮। বন্তেতি। ব্রর্চধ্যপ্রতিষ্ঠাজাতবীধালাভাৎ তদ্ বীধ্যম্ অপ্রতিঘান্ গুণান্ -. 

হইবে বলিয়।) অর্থাৎ ছঃখভোগ করিবার অন্থকুল ঘে কর্ম তাহার বিপাক ফলোন্ুখ 
হওয়াতে, তাহার কষ্টময্ম আয়ুর ফলভোগ নিয়ত হয় অর্থাৎ মরণ আকাঙ্ষা করিলেও 
মৃত্যু না ঘটিয়া তাহার কষ্টজনক তীব্র কর্মাশ সম্পূর্ণরপেই ফলীভূত হয়। তজ্জন্ 
কোনও রূপে উচ্ছসন করে অথাৎ কোনও প্রকারে শ্বাসপ্রশ্থীন করিয়। বাচিয়া থাকে 
( সম্পূর্ণ ফলভোগ ন! হওয়। পযন্ত) প্রাণত্যাগ করে না। বিদীতি। কিঞ্চিৎ পুণ্যের ফলে 
অর্থাৎ পরে আচরিতত অহিংসামূলক কম্মের ফলে, হিংসামুলক কর্ম (কিয় পরিমাণ) অপগত বা 
অভিভূত হইয়া স্ুখপ্রাপ্তি ঘটিলেও অল্লাযু হয়। এইরূপে বিতর্ক সকলের অনুগত অর্থাৎ তাহাদের 
অন্ুসরণশীল এসকল অনিষ্ট ছঃখময় ফলের বিষয় স্মরণ করিয়! হিংসাদি বিতর্ক সকলে মন দিবে না। 
( এঁরূপে অন্তান্ ) বিতর্ক সকলও হেয় ব৷ ত্যাজ্য। 

৩৫। “যদেতি'। বিতর্ক সকল অপ্রসবধর্মম হইলে অর্থাৎ উৎপন্ন হইবার শক্তিহীন হইলে, তখন 
অহিংসাদির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বলা যায়। অহিংসাপ্রতিষ্ঠা হইলে অর্থাৎ হিংসামূলক সংস্কার নাশে তাহার 
প্রত্যয়েরও সম্যক্ নাশ হইলে, তাহার নন্নিধিতে অর্থাৎ সান্গিধ্যহেতু, যোগীর সঙ্করপপ্রভাবে ভাবিত 
হইয়! সমস্ত জীব বৈরভাঁব ত্যাগ করে। (হিংসা সংস্কারের নাশ অর্থে দগ্ধবীজবৎ হইয়া! থাঁক। )। 

৩৬। ধান্মিক ইতি । সত্যপ্রতিষ্ঠা হইলে ক্রিয়ার দ্বার অর্থাৎ কর্মাচরণের দ্বারা যে 
স্বর্গগমনারদি ফললাভ হয়, যোগীর বাক্যের দ্বারা শ্রোতার মনে তদ্বিষয়ক ( অভিভূত ) সংস্কার 

সমূদ্দিত হইয়া, তাহা সিদ্ধ হয়। তাঁহার ফলে ধোম্মিক হও এইরূপ আশীর্বাদ হইতে অধর্শ- 
প্রবৃত্তি অভিভূত হইয়া লোকে ধাম্মিক হয়। এইরূপে ঘোগীর বাক্যের অমোঘত্ব ( সফলত্ব) 
সিদ্ধ হয়। ( শ্রোতীর মনে ষেপরিমাঁণ অভিভূত ধর্মসংস্কার আছে তাহাই মাত্র যোগীর প্রভাবে 
উদঘাঁটিত হওত তাহার ফল ভোগ হুইয়! ক্ষয় হইয়া যাইবে, কোনও স্থায়িফল হইবে না )। 

৩৭। “সর্বেতি'। ( অস্তেয়প্রতিষ্ঠ ) যোগী সর্ববদিকে ভ্রমণ করিলে, তীহার নিকট চেতন 
ও অচেতন রত্ব সকল অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির মধ্যে যাহা'্যাহা উৎকৃষ্ট বস্তু দেই সকলের উপস্থান 
হয়, তন্মধ্যে যাহ চেতন রত্ব তাহার শ্বয়ং উপস্থিত হয় এবং যাহা অচেতন রত্ব তাহার! অন্যের 

1 উপস্থাপিত ব৷ প্রদত্ত হয়। 
বা স্যেতি । ্রহ্থচরধ্যপ্রতিষ্ঠা হইতে সঞ্জাত বীধ্য-(টৈত্তিক বলবিশেষ) লাভ হইলে 
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প্রতিঘাতরহিতা জ্ঞানাদিশক্তীঃ উৎকর্ষয়তি, তথা উহাধ্যএনাদিভিঃ জ্ঞানসিদ্ধো! যোগী বিনেয়েষু_ 
শিষ্যেযু জানম্ আধাতুং-_হৃদয়ঙ্গমং কারদিতুং সমর্থ ভব্তীতি। 

৩৯। অস্তেতি। দেহেন সহ সম্বদ্ধো জন্ম, তন্ত কথন্তা_-কিত্গ্রকারতা। অপরিগ্রহস্থৈর্্ে 
--ত্যক্তবাহাপরিগ্রহস্ত যোগিনে দেহোহপি হেয়ঃ পরিগ্রহ ইত্যন্থিভবস্থৈ্যে জন্মকথস্তাবোধো ভবতি। 
তৎস্বরূপং কোহ্হমাসমিত্যাদি। এবমিতি। পূর্বান্তপরাস্তমধ্যেধ্-_-অতীতভবিষ্যবর্তমানেষু আত্মভাব- 
জিজ্ঞাসা-_আত্মভাঁবে__অহস্তাববিষয়ে শরীরসন্বন্ধবিষ় ইত্যর্থ; যা! জিজ্ঞাস! তত্র স্বরূপজ্জানং ভবতীত্যর্থঃ। 

৪০। শোচাদিতি বাহাশৌচফলম্। স্বশরীরে জগুগ্সায়াং জাতীয়াং তন্ত শৌচমারভমাণো 
যতিঃ কায়ম্ত অবছ্দর্শী-_ দোষদর্শী কায়ানভিঘঙ্গী-_কাররাগহীনো ভবতি। কিঞ্চেতি। জিহাস্থ- 
্যাগেস্ছ স্বকারশুদ্ধিম্ অনৃষ্ট1 কথম্ অত্যন্তমূ এব অপ্রযতৈঃ__মলিনৈঃ জুগুপ-সিততমৈরিত্যথঃ 
পরকাৈঃ সহ সংস্থজ্যেত-__সংসর্গস্ ইচ্ছেদিত্য্থট। 

৪১। আত্যন্তরশৌচফলমাঁহ সত্তেতি। শুচেরিতি । শুচেঃ__মদমানের্বাদীনাম্ আক্ষালন- 
কৃত; স্তশুদ্ধিঃ-_বিক্ষেপকমলহীনতা| অস্তিষ্ঠতা চ, ততঃ সৌমনস্তং মানসং সৌখ্যম্ আত্মগ্রীতি- 
রিত্যর্থ:, সৌমনস্যবুক্তস্য শীকাগ্র্যং স্থুকরং, ততঃ -বুদ্ধিস্থৈয্যে মনআদীন্রিয়জয়, ততো নির্দ্লস্য 
বুদ্ধিসত্বস্য আত্মদর্শনে _ পুরুষস্বরূপাবধারণে যোগ্যতা ভবতি। 

সেই বীধ্য অপ্রতিঘ গুণ সকলকে অর্থাৎ বাধাহীন জ্ঞান, করিনা ও শক্তিকে উৎকর্ষযুক্ত করে 
এবং উহ ঝ৷ প্রতিভা (ব্বয়ং জ্ঞানলাভ করা), অধ্য়ন ( অধ্যয়নদ্বার। তত্বসন্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ ) 
ইত্যাদির দ্বার জ্ঞান-সিদ্ধ যোগী বিনেয়ের বা শি্তের অন্তরে জ্ঞান আহিত করিতে অর্থাৎ হদয়ঙগম 
করাইয়া দিতে সমর্থ হন। 

৩৯। “অস্যেতি'। দেহের সহিত সম্বন্ধ হওয়াই জন্ম, তাহার কথন্ত| অর্থাৎ তাহা! কি 
প্রকারে হইয়াছে ইত্যার্দি বিষয়ক জিজ্ঞাসা । অপরিগ্রহস্থ্ধ্য হইলে অর্থাৎ ( অনাবশ্তক ) 
বাহাপরিগ্রহ যে যোগী পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহার চিত্তে স্বদেহও হেয় বা পরিগ্রহস্বূপ এই 
প্রকার অন্থুভব প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহার জন্ম-কথস্তার জ্ঞান হয়। সেই জ্ঞানের স্বরূপ যথা, 
আমি কে ছিলাম' ইত্যাদি। “এবমিতি'। পূর্ববান্ত, পরান্ত এবং মধ্যে অর্থাৎ অতীত, ভবিষ্যৎ 
এবং বর্তমান কালে। আত্মভাবজিজ্ঞাস! অর্থাৎ “আমি, এই ভাব সম্বন্ধে ব| শরীরসন্বন্ধীয় 
বিষয়ে, যে সকল জিজ্ঞাসা হইতে পারে তাহার স্বরূপজ্ঞান বা মীমাংস! হর। 

৪০। “শৌচাদদিতি'। বাহ্ শৌচের ফল বলিতেছেন। স্বশরীরে ঘ্বণ| উৎপন্ন হুইলে, সেই 
শৌচ-আচরণশীল যতি তাহার শরীরের অবগ্ধ বা দোষদর্শী হইয়া দেহে অনভিঘঙ্গী বা! আসক্তিশূন্য 
হন। কিঞ্েতি”। জিহাস্তু বাঁ ত্যাগেচ্ছ সাধক কোনওরূপে নিজের শরীরের শুদ্ধি হয়ন| দেখিয়া 
( অশুচি পনাথের দ্বার। নিশ্মিত বলিরা, ) কিরূপে অত্যন্ত নগ্রবত বা মলিন অর্থাৎ ঘ্বণ্যতম 
পরশরীরের সহিত সংস্থষ্ট হইবেন বা সংসর্ণ করিতে ইচ্ছ। করিবেন? 

৪১। আত্যন্তর শৌচের ফল বণিতেছেন। দসর্বেতি'। ণশুচেরিতি' | শুচি ব্যক্তির অর্থাৎ 
মদমানঈর্যা আদি মুলিনত! বিনি প্রক্গালন করিগছেন তাহার সতের ব! চিত্তের শুদ্ধি অর্থাৎ 
বিক্ষেপূ্প মলহীনত! হয় এবং নিজের ভিতরেই নিবিষ্ট থাঁকার ক্ষমতা হয়। তাহা হইতে 
সৌমনদ্য বাঁ মানসিক সুখ অর্থাৎ আত্মপ্রসাদ হর এবং প্ররূপ সৌমনস্যবুক্ত সাধকের চিত্তের 
পকাগ্রযসাধন দহজসাধ্য হয়। তাহাতে বুদ্ধির ঠৈ্য হইয়। মন আদি ইন্দ্রিয় জয় হয়। পুনঃ তাহা 
হইতে নির্ধ্ল বুদ্ধিস্ের আত্মদর্শনবিবয়ে অর্থাৎ পুরুষের স্বরূপ উপলদ্ধি করার যোগ্যতা হয় 
( উন্নততর মুখ্য সাধনে নিবিষ্ট হইবার অধিকার হয় )। 
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৪২। তথেতি সন্তোষফলং ব্যাচষ্টে। কামনুখং-_কাম্যবিষয়প্রাপ্তিজনিতং বত স্থুখম্। 
৪৩ | নির্বত্্যমানমিতি | তপহসিদ্ধিফলং ব্যাচষ্টে। নির্বত্যমানম্-_নিষ্পাগ্তমানম্। 

আবরণমলম্-_সিদ্ধপ্রকতেরাপুরণন্ত প্রতিবন্ধকভৃতা যে শারীরদর্ম্ান্ডেষাং বশ্ততারূপং মলম্। 
সামান্ততঃ সত্যত্রক্মচধ্যাদীনি অপি তপঃ। অত্র চ যোগাম্ুকুলং দণ্বসহনমেব তপংশবেন সংজ্ঞিতম্। 

8৪। সম্প্রয়োগঃ _সম্পর্কঃ গোচর ইত্যর্থঃ | দেবা ইতি। ম্বাধ্যায়শীলম্ত-_নিরস্তরং 
ভাবনাযুক্তজপশীলন্ত | 

8৫। ঈশ্বরেতি। ঈশ্বরাপিতসর্বভাবন্ত-_তত্প্রণিধানপরস্ত সুথেনৈব সমাধিসিদ্ধিঃ। বয় 
সমাধিসিদ্ধয। স্প্রজ্ঞানলাভে! ভবতি। অহিংসার্দিশীলসম্পন্ন এব ঈশ্বরপ্রণিধানসমর্থো ভবতি নান্তথা । 
অহিংসাদিপ্রতিষ্ঠারাং যাঁঃ সিদ্ধরস্ত|। স্তপোঁজা মন্্রজাশ্চ। প্রক্ৃতিবৈশিষ্ট্যাৎ কেযাঞ্চিদ্ অহিংসাদিষু 
কিঞ্চিৎ সাঁধনম্ অত্যন্থকুলং ভবতি। ততন্ত চ সম্গন্ুষ্ানাৎ তৎপ্রতিষ্ঠাজাতা সিদ্ধিরাবি9বতি। 
যে তু সামানত এব যমনি্রমানুষ্ঠানং সংরক্ষন্তঃ সমাধিসিদ্ধয়ে প্রযতন্তে তেষাঁং তাঃ সিদ্ধয়ো! নাবি- 
ভরবস্তীতি দ্রষ্টব্যম্। 

অহিংসাসত্যাদয়; তপ এব। ম্মতিশ্চাত্র “তথাহিংস| পরং তপ” ইতি, "নান্তি সত্যসমং 
তপ” ইতি, '্রক্গচধ্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে” ইতি। তম্মাৎ তজ্জাঃ সিদ্ধয়ন্তপোজা 
এব। জপরপন্বাধ্যাগান্ মন্্ভা সিদ্ধিঃ। শান্তস্য সমাহিতস্য ঈশ্বরস্য প্রণিধানাদ্ ধারণা- 
ধ্যানোতকর্ষঃ ততশ্চ প্রণিধানং সমাধিং ভাবয়েখ। অহিংসাদরঃ সবে ক্রিষ্টকর্মণ: প্রতনূকরণায় 

৪২। “তথেতি। সন্ভোষের ফল ব্যাখ্যা করিতেছেন। কামন্গথ অথে' কাম্য বিষয়ের 
প্রান্তিজনিত যে সুখ। 

৪৩। “নির্বত্তযমানমিতি' | তপন্তাসিদ্ধির ফল ব্যাখ্য! করিতেছেন। নির্বপ্যনান অর্থে নিষ্পাদিত 
হইতে থাঁকা। আবরণমল অর্থে সিদ্ধ প্রকৃতির (অণিমাঁদি সিদ্ধির যে প্ররুতি তাঁহার ) আপুরণের 
বা অনুপ্রবেশের বাধান্গৰপ যে (তত্প্রতিকূল ) শারীর ধর্ম, তাহার বশীভূত হওয়াঁরূ্প মল (যাহা 

থাঁকিলে সিদ্ধ প্রকৃতি প্রকটিত হইতে পারে না)। সাধারণত সত্য-্রন্মচধ্য-আঁদিরা তপস্তা বলিয়া 
কথিত হয়, এখাঁনে বোগের অন্থুকুল দন্দ্সহনাদিকেই বিশেব কবিয়৷ তপঃ নাম দেওয়া হইয়াছে । 

8৪। “দেবা ইতি” । স্থাধ্যায়ণীলের অর্থাৎ নিরন্তর মন্ার্থের ভাবনাধুক্ত যে জপ, তৎপরায়ণের। 
( ই্টদেবতাঁর সহিত ) সম্প্রযোগ অর্থাৎ সম্পর্কযুক্ত বা গোচরীভূত হয়। 

8৫1 “ঈশ্বরেতি”। ধীহার দ্বারা ঈশ্বরে সর্বাভাঁব অপিত অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রণিধান-পরায়ণ যে 
যোগী তাঁহার সহজেই সমাধিসিদ্ধি হয়-_ঘেবপ সমাধিসিদ্ধির দ্বারা সম্প্রজ্ঞান লাভ সম্ভব। অহিংসাদি 
শীলম্পন্ন হইলে তবেই ঈশ্বরপ্রণিধান ( সম্যক্ রূপে) করিবার সামর্থ্য হয়, নচেৎ নহে। অহিংসাদি 

গ্রতিঠিত হইলে যেসকল সিদ্ধি হয় তাহারা তপোঁঝ এবং মন্বজ সিদ্ধির অতভূক্তি। প্রক্কৃতিবৈশিষ্ট্ের 

ফলে ( পূর্ব্ব সংস্কার হেতু ) কাহারও অহিংসাদি সাঁপন সকলের মধ্যে ফোনও এক সাধন অতীব 
অনল হয় এবং তাহার সমাক্ অনুষ্ঠান হইতে তৎপ্রতিাজাত সিদ্ধি আবিভূত হয়। যাহারা 
সাঁমান্তত ( মোটামুটি ) যমনিয়ম পালন করিয়া সমাধিসিদ্ধির জন্থই বিশেষৰপে চেষ্টিত হন, তীহাদের 

ভিতর উক্ত সিদ্ধি সকল আবিভূতি হয় না, ইহা দ্রষ্টবা। 
অহিংসাত্যাদিরা তপস্যার অন্তর্গত, এবিষয়ে স্থৃতি যথা_অহিংসাই পরম তপস্যা, “সত্যের 

সমান তপ নাই”, 'বহ্ষচরধ্য এবং অহিংদাঁকে শীরীর তপ বলে” ইত্যাদি । তজ্জাতি সিদ্ধি সকল সেজন্য 

তপোঁজ সিদ্ধি। জপরপ স্বাধ্যায় হইতে মন্ত্রজ সিদ্ধি হয়। শান্ত সমাহিত ঈশ্বরের প্রণিধান হইতে 

ধারণা ধ্যানেরও উৎকর্ষ হয়, প্রণিধান তজ্জন্ঠ সমাধিকে ভাঁবিত করে। অহিংসাদির! সবই ক্লেশমূলক 
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অনুষঠেয়াঃ। যথা একন্মাদপি ছিদ্রাৎ পূর্ণঘটো বারিহীনে! ভবতি তথ! অহিংসাদিশীলানাম্ 
একতমস্যাপি সম্তেদাদ্ ইতরে যমনিয়ম! নিবীধ্যা ভবস্তীতি । উক্তঞ্চ ব্রহ্মচর্য্যমহিংস। চ ক্ষম! শৌচং 
তপো! দমঃ | সম্তোষঃ সত্যমাস্তিক্যং ব্রতাঙ্গানি বিশেষতঃ। একেনাপ্যথহীনেন ব্রতমস্য তু লুপ্যতে' ইতি। 

৪৬। উক্তা ইতি। পক্মাসনাদি যদা স্থিরন্খংস্থিরং স্থুথং সুখাবহঞ্চ যথা ্থমিত্যর্থঃ ভবতি 
তদ৷ যোগাঙ্গমাসনং ভবতি। 

৪৭। ভবতীতি। . প্রযত্বোপরমাৎ__পন্মাসনাদিগতঃ ক্রিরুন্নতস্থাপনপ্রযত্রাদ অগ্থাপ্রবত্ব- 
শৈথিল্যং কুধ্যাদিত্যর্থ। মৃতবংস্থিতিরেব প্রযত্ুশৈথিল্যং, আনস্ত্যে-_পরমমহত্বে বা সমাপন 
ভবেদ্ আসনসিদ্ধয়ে । 

৪৮। আসনসিদ্ধিফলমাহ তত ইতি। শরীরপ্য স্থৈধ্যাদ্ অভিভূতম্পর্শীদিবৌধো যোগী ন 
দ্রাক্ শীতোষ্ক্ষুৎপিপাসাদিছন্ৈরভিভূরতে | 

৪৯। সতীতি। স্ত্রগমং ভাষাম,। শ্বাসপ্রশ্বাসপ্রধত্বেন সহ বৎ চিত্তবন্ধনং তদেব যোগাঙ্গং 
প্রাণায়ামঃ, যোগস্য চিত্তবৃত্তিনিরোধস্বরূপত্বা্দিতি বেদিতব্য মূ 

৫০। যত্রেতি।  প্রশ্বীসপূর্বকঃ - চিন্তাধানপ্রযত্ুসহিতবেচনপূর্বকে। গত্যভাবং- যো 
বায়োর্বহিরেব ধারণং তথ। বার়ুধারণপ্রবনত্থ্েন সহ চিত্তন্তাপি বন্ধঃ স বাহাবৃত্তিঃ প্রাণায়ামঃ। নায়ং 
রেচনমাত্রঃ কিন্তু রেচকান্তনিরোধঃ। উত্তঞ্চ “নিক্াম্য নাসাবিবরাদশেষং প্রাঁণং বহিঃ শৃন্তমিবাঁনিলেন। 

কন্মসকলকে দ্দীণ করিবার জন্য অনুষ্ঠেয়। বেমন পূর্ণ ঘটে একটি মাত্র ছিদ্র থাকিলেও তাহা! 
জলশৃন্ঠ হয় তন্দরপ অহিংসাদি শীল সকলের একটিমাত্রেরও ভঙ্গ হইলে অন্ত গুলিও হীনবীরধ্য হইবে । 
এবিষয়ে উক্ত হইবাঁছে যথা 'ত্রক্মচ্য্য, অহিংসা, ক্ষম], শৌচ, তপঃ, দম, সস্তোষ, সত্য, আন্তিক্য 
( ধর্মে দৃঢবুদ্ধি ) ইহাঁরা বিশেষ করিয়! ব্রতের অঙ্গ এবং ইহাদের কোনও একটির হানি হইলে 
আচরণকারীর ব্রতভঙ্গ হইয়! থাকে” (মন্ু )। 

৪৬। উক্তা ইতি”। পন্মাসনাদি যখন স্থিরসুখ হয় অর্থাৎ স্থির এবং নুখাবহ ঝ| 
্বাচ্ছন্দ্যবুক্ত হয় তখন তাহা যোগাঙ্গভৃত আসনে পরিণত হয় । 

৪৭। “ভব্তীতি”। প্রবত্বোপরম হইতে অর্থাৎ (ইহার দ্বারা বুঝাইতেছে যে) পদ্মাসনাদিতে 
অবস্থিত যোগী ত্রিরুন্নত স্থাপনার্থ (বঙ্গ, গরীব! ও মস্তক সম্যক্ উন্নত রাখার জন্ত ) যে প্রযত্ব বা 
চেষ্টা আবশ্তক তদ্যতীত অন্য প্রবস্বের শিথিলতা করিবে। মৃতবৎ অবস্থিতিই (যেন দেহের 
সহিত সম্পর্কহীন আল্গাঁভাঁব ) প্রবত্বের শিথিলতা । আসনসিদ্ধির জন্য, আনন্ত্যে অর্থাৎ পরম 
মহত্বরূপ অনন্তে ( বেন অনন্ত আকাশ ব্যাপির। আছি এইরূপ ) চিত্তকে সমাপন্ন করিবে । 

৪৮। আসন-দিদ্ধির ফল বলিতেছেন, “তত্র ইতি” । শরীরের স্থধ্যের ফলে বাহার 
শবন্পর্শাদি বৌধ অভিভূত হইগ্লাছে তাদৃশ যোগী শীত-উষ্ঞ, ক্ষুৎ-পিপাঁসা ইত্যাদি দন্দজাত কষ্টের দ্বার। 
সহসা অভিভূত হন ন|। 

৪৯। “সতীতি”। ভাষ্য সুগম 1 শ্বাসপ্রশ্বীসের সহিত যে চিত্বকে ধ্যেয়বিষয়ে স্থাপিত কর! 
তাহাই যোগাঙ্গভূত-ঞাণার়াম। কারণ চিত্তবৃত্তির নিরোধই ঘোগের স্বরূপ, ইহা বুঝিতে 'হইবে 
( অতএব যোগাঙ্গভূত থে প্রীণীয়াম তাহা চিত্তন্থ্ধ্যকরও হওয়া চাই )। 

৫০।. িত্রেতি'। প্রশ্বাসপূর্ববক অর্থাৎ চিত্তস্থির করিবার প্রযত্বসহ রেচনপুর্্বক যে 
গতির অভাব অর্থাৎ বাঁযুকে বাহিরেই ধারণ এবং বাযুকে ( বাহিরে ) ধারণ করিবার 
প্রযত্বের সহিত চিত্তকে বে সুস্থির বা ধ্যেযবিষয়ে সংলগ্ন রাখা, তালা বাহাবৃতি প্রাণায়াম। 
ইহ। রেচনমাত্র নহে কিন্ত রেচনপূর্ব্বক যে নিরোধ অর্থাৎ রেচন করিয়া যে আর শ্বাসগ্রহণ না করা। 
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নিরুধ্য সন্ভিষ্ঠতি রুদ্ধবারুঃ স রেচকো নাম মহানিরোধ ইতি। মত্র শ্বাসপূর্বকঃ_পূর্বব প্রবত্ব- 
বিশেষাৎ পৃরণপূর্বকে! গত্যভাবঃ-_বায়োরস্তধণীরণং চিত্তস্তাপি বন্ধঃ স আত্যস্তরবৃতিঃ প্রাণায়ামঃ। 
পূরকাস্তপ্রাণরোধো ন পূরণমান্রঃ যথোক্তং “বাহে স্থিতং থ্বাণপুটেন বায়ুমাকষ্য তেনৈব শনৈঃ দমস্তাৎ। 
নাড়ীশ্চ সর্বাঃ পরিপূরুয়েদ্ যঃ স পুরকো নাম মহানিরোধ” ইতি। পুর্ব নিরুদ্ধবাযু ভূ্বাবস্থানমেবায়ং 
পূরক ইত্যথঃ | 

যন্ত্র রেচনপুণ্বণ-প্রযদ্্রমকুত্ব। পূরণরেচনে অনবেক্ষ্য যথাবস্থিতবায়ৌ সবদ্ বিধারণপ্রযত্বাৎ 
্বাসপ্রশ্থীসগত্যতাবঃ তথ! চ চিত্ন্ত বাযুধারণপ্রযত্বেন সহ ধ্যেযবিষয়ে বন্ধঃ স এব তৃতীয়ঃ 
সতভতবৃত্তিঃ প্রাণায়ামঃ। অত্র স্তত্তবৃত্তো সর্বতঃ পরিশুয্যত্তপ্তোপলন্তত্জলবদ্ বায়ুঃ সর্বশরীরেযু, 
বিশেষতঃ প্রত্যঙ্েযু সঙ্কোচমাপন্ঘত ইত্যন্ুভূয়তে। ন চায়ং রেচকপূরকসহকারী কুস্তকঃ। 
উক্তঞ্চ “ন রেচকে৷ নৈব চ পুরকোহত্র নাসাপুটে সংস্থিতমেব বাুং। স্ুনিশ্চলং ধারয়েত 
ক্রমেণ কুস্তাখ্যমেতত প্রবদস্তি তজজ্ঞাঁ ইতি। ত্রয় ইতি। দেশেন কালেন সংখ্যা চ 

পরিৃষ্টা বাহাত্যন্তরস্তস্তবৃত্তিপ্রাণায়ামা দী্ঘাঃ হুল্মাশ্চ তবস্তি। দেশেন পরিদৃষ্ির্ষথ ইয়ান্ 
অস্ত বিষয়ঃ__ইয়ৎপরিমাণদেশব্যবহিতং তৃলং ন প্রশ্বাসবায়ুশ্চালয়তি সুঙ্গ্মীভূতত্বাদিতি । দেহীভ্যন্তর- 
দেশেহপি ্পর্শবিশেষান্থভবে। দেশপরিদর্শনম্। কালপরিদৃষ্টিধথ ইয়তঃ ক্ষণান্ যাবদ্ ধারগ়িতব্যম্ 
ইতি। সংখ্যাপরিদৃষ্টি যর এতাবদ্ভিঃ শ্বাসপ্রশ্থীসৈঃ-_-তদবচ্ছিন্নকালেনেত্যথ 2 প্রথম উদবাতঃ, 
ভিন িগিিি787888855587 5 রিনি লিভ লরি 

তাহা । এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে “মস্ত বাষুকে নাসা-বিবর দ্বার! বাহিরে নির্গত করিয়া! ( কোষ্টকে ) 
বামুশৃন্নের মত করিয়া নিরোধ কর! এবং তদ্রপে রুত্ধবায়ু, হইয়া যে অবস্থান তাহা রেচক নামক 
মহানিরোধ' । 

যাহাতে শ্বাসপূর্ববক অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রযত্ববিশেষসহ পুরণপূর্ব্ক যে গত্যভাব অথাৎ বায়কে 

ভিতরে ধারণ করা এবং চিত্তকেও রোধকরার চেষ্টা করা হয়, তাহ! আত্যস্তরবৃত্তি-প্রাণায়াম। 

যে প্রাণরোধ তাহা পূরণমাত্র নহে। যথা উক্ত হইয়াছে “নাসিকার দ্বার বাহে ছ্থিত 
বায়ুকে আকর্ষণ করিয়া তন্দারা সর্ব দিকে সমস্ত নাড়ীকে যে ধীরে ধীরে পূরণ করা, তাহা পূরক 
নামক মহানিরোধ । পুরণপূর্ব্ক রুদ্ধবায়ু হইয়। যে অবস্থান তাহাই এই পুরক। 

যে স্থলে রেচনপূরণের প্রত্ব না৷ করিয়৷ অথাৎ রেচনপুরণবিষয়ে কৌন চেষ্টা বা! লক্ষ্য না 

রাখিয়া, শ্বীস-প্রশ্বাস যেরূপে অবস্থিত আছে-_তাদবস্থাতেই হঠাৎ বিধারণরূপ প্রযত্পূর্বক যে 

শ্বাস-প্রশ্থীসের গত্যভাব বা রোধ এবং বাযুধারণের প্রযত্রের সহিত ধ্যেববিষয়ে চিত্তকে যে সংলগ্ন 

রাখা তাহাই তৃতীয় স্তত্তবৃত্তি নামক প্রাণীয়াম। উত্তপ্ত প্রস্তরে ন্তস্ত জল যেমন সর্বদিক্ হইতে 

শুদ্ধ হয় এই স্তত্তবৃত্তিতেও তদ্রপ সর্বশরীর হইতে, বিশেষ করিয়] শরীরের প্রত্যঙ্গ হইতে, বাধু 
সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে এরূপ অনুভূত হয়। ইহা রেচনপুরণের সহকারী যে কুস্তক তাহা নহে, 

যথ। উক্ত হইয়াছে--“ইহাঁতে রেচক ঝ| পূরক নাই, নাসাপুটে বাযু যেরূপ সংস্থিত আছে__তাহাকে 

সেইরূপ নুনিশ্চল তাবে যে ধারণ কর! তাহাকেই প্রাণায়ামজ্ঞেরা কুস্ত বলিয়া থাকেন । 

ত্রয় ইতি, । বাহ, আত্যন্তর এবং স্তস্তবৃততি-প্রাণায়াম দেশ, কাল এবং সংখ্যার দ্বারা 

পরিদৃষ্ট হইলে দীর্ঘ এবং সুল্্ম হয়। দেশপূর্বক পরিদৃষ্টি বথা “এই পরাস্ত ইহার বিষয় অথাৎ 

এই পরিমাণ দেশব্যবহিত তৃলাঁকেও প্ররশ্বাসবায়ু বিচলিত করে না হুঙ্ষীভূত হওয়াতে, 

ইত্যাদি। দেহের আন্যন্তর দেশেও ম্পর্শাবশেষের যে অন্ুতব তাহাও দেশপরিদর্শন | 

কালপরিদৃষ্টি যথা-_এতক্ষণ যাবৎ বায়ু ধারণ করিতে হইবে। সংখ্যাপরিদৃষ্টি বখা,_এতগুলি 

৮৪ 
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এতাবস্তিত্ধিতীয় ইত্যাদিঃ | শ্বাসায় প্রশ্থাসায় চ য উদ্বেগঃ স উদ্ঘাতঃ | উক্তঞ্চ “নীচে। ঘাদশমাত্রস্ত 
সরুদ্ উদঘাত ঈরিতঃ ৷ মধ্যমস্ত দ্বিরুদ্ঘাতঃ চতুবিংশতিমাত্রকঃ ৷ মুখ্যস্ত যন্ত্রিরুদঘাতঃ যট্ব্রিংশন্মাত্র 
উচ্যতে' ইতি। শ্বাস গ্রশ্থাসাবচ্ছিন্নকালো! মাত্রা! ৷ দ্বাদশমাত্রকঃ প্রাণায়ামঃ প্রথম উদঘাতো মতঃ। 
অভ্যাসেন নিগৃহীতস্ত__বশীরুতন্ত প্রথমোদঘাতস্ত এতাবন্তিঃ শ্বাসপ্রশ্বাসৈ:__-তদবচ্ছিন্নকালব্যাপীত্য্থঃ 
দ্বিতীয়ঃ চতুধিংশতিমাত্রক উদঘাতো মধ্যঃ | এবং তৃতীয় উদঘাতস্তীত্রঃ যটত্রিংশন্সাত্রকঃ। স ইতি। 
স প্রাণাগাম এবমভ্যন্তো দীর্ঘঃ__দীর্ঘকালব্যাপী, তথ! হুক্ষ:-_ নুসাধিতত্বাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসয়োঃ হুক্ষ্তয়। 
হুক্ম ইতি। সংখ্যাপরিদৃষ্িঃস্বাসপ্রশ্বীসসংখ্যাভিঃ কালপরিরৃষ্টিরেবেতি ভ্রষ্টব্যম্। 

৫১। দেশেতি চতুথং প্রাণায়ামং ব্যাচষ্টে। দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো৷ বাহ্বিষয়ঃ_ 
বাহাবৃতিঃ প্রাণায়ামঃ, আক্ষিপ্তঃ- অত্যাসেন দীর্ঘহুক্মভৃতত্বাদ্ দেশাগ্ালোচনত্যাগ আক্ষেপন্ডথা 
কৃত ইত্যথ*ঃ, তথা আত্যস্তরবৃত্তিঃ প্রাণায়ামোহপি আঙ্গিণ্ডঃ। উভয়থা__বাহতঃ আত্যন্তরতশ্চোভয়থা 
দীর্ঘসুক্মীভূতঃ তৎপূর্বকঃ- দীর্ঘনুক্ষতাপূর্বকো! ভূমিজয়াদ্_দীর্ঘনুক্্রীভবনন্ত ভূমিজয়াৎ ক্রমেণ_ ক্রমতঃ 
ন তু তৃতীয়স্ত্তবৃত্তিবদ অঙ্থার, উভয়োঃ বাহ্াত্যন্তরয়োঃ গত্যভাবঃ স্তস্তবৃত্তিবিশেষরূপ শ্চতুথ প্রাণা- 
যাম ইতি শেষঃ| তৃতীয়চতুর্থরোর্ভে'ং বিবুণোতি। সুগমং প্রথমাংশব্যাখানেন চ ব্যাখ্যাতম্। 

৫২। প্রাণাগ়ামন্ত যোগাম্ুকুলং ফলমাহ তত ইতি। ব্যাচষ্টে প্রাণায়ামান ইতি। 

স্বাসপ্রশ্বাসে অর্থাৎ তদ্যাঁগী কালে, প্রথম উদঘাত, এতগুলিতে দ্বিতীয় উদঘাত ইত্যাদি । শ্বাসের ব! 
প্রশ্বীসের জন্ট যে উদ্বেগ তাহার নাম উদঘাত। যথ] উক্ত হইয়াছে “সর্ধনিয়ে দ্বাদশ মাত্রা যে উদঘাত 
তাহাকে সব্কদ্ বা প্রথম ( অল্পকালব্যাঁপী ) উদঘাত বলে, মধ্যম দ্বিরুদঘাত চতুবিংশতি মাত্রাযুক্ত। 
মুখ্য ত্রিরদঘাত বট্ত্রিংশৎ মাত্রাযুক্ত, এইরূপ কথিত হয়। যে কালব্যাপিয়! সাধারণত শ্বাস ও প্রশ্বাস 
হয় তাঁহাকে মাত্রা বলে। দ্বাদশ মাত্রাধুক্ত যে প্রাণায়াম তাহা প্রথম উদঘাত। অভ্যাসের ছার! 
নিগৃহীত বা বশীভূত যে প্রথমোদঘাত তাহা পুনরায় এতগুলি শ্বাসপ্রশ্থাসের ছারা অর্থাৎ তদবচ্ছিন্ 
কালব্যাপী হইলে, দ্বিতীয় চতুরবিংশতিমাত্রক উদঘাতে পরিণত হয়, ইহা মধ্য। সেইরূপ ফট্ত্রিংশৎ 
মাত্রাযুক্ত তৃতীয় উদঘাত তীত্র। “স ইতি। সেই প্রাণীয়ম_-এইরূপে মভ্যস্ত হইলে তাহা দীর্ঘ 
অর্থাৎ দীর্ঘকালব্যাপী এবং হুষ্ম হয় অর্থাৎ যত্বসহকারে সাধিত হইলে শ্বাসপশ্থাসের হুক্ষতা বা ক্ষীণতা 
হেতুই তাহা হুক হয়। সংখ্যাপরিদৃষ্টি অর্থে শ্বাসপ্রশ্বাসের সংখ্যার দ্বারা কালপরিৃষ্টি, ইহা 
দ্রষ্টব্য ( অর্থাৎ প্রীরূপ সংখ্যার সাহায্যে কালের পরিমাপপূর্ব্ক প্রীণায়াম )। 

৫১। “দেশেতি'। চতুর্থ প্রাণীয়াম ব্যাখ্যা করিতেছেন। দেশ, কাল ও সংখ্যার 
দ্বার! পরিপুষ্ট বাহ্ বিষয় অর্থাৎ বাহবৃত্তি-প্রাণায়াম আক্ষিপ্তড হয় অর্থাৎ অভ্যাসের দ্বার! দীর্ঘ- 
সুক্প হইলে পর দেশাদি-আলোচনকে অতিক্রম করিয়া তাহাদের যে ত্যাগ বা অতিক্রমণ তাহাই 
আক্ষেপ, তৎপূর্ববক কৃত হওয়াকে আক্ষিপ্ত বলে। তদ্রপ আত্যন্তরবৃত্তি-প্রাণায়ামও ( দেশাদি- 
আলোচনপূর্ব্ক তাহা অতিক্রম করিয়া ) আক্গিপ্ত বা অতিক্রান্ত হয়। উতয্বথা অর্থাৎ বাহ 
এবং আত্যন্তর উভয়তই দীর্ঘ এবং হুঙ্মীভূত হইলে, তৎপূর্ববক অর্থাৎ দীর্ঘকুক্মতা পূর্বক 
ভূমিজয় হইতে__যে. ভূমিতে বা অবস্থাতে প্রাণায়াম দীর্ঘহুষ্্ হয় তাহা আয়ত্ত করিলে, 
ক্রমশ, তৃতীয় স্তস্তবৃত্তিবৎ সহসা! নহে, উভয়ের অর্থাৎ বাহাভ্যন্তর উভয়ের যে গত্যভাব 
তাহাই স্তস্তবৃত্তিবিশেষরূপ চতুর্থ প্রাণায়াম। তৃতীয় চতুর্থ ছুইপ্রকার স্তন্তবৃত্তির ভেদ 
বিবৃত করিতেছেন। ন্ুগম। প্রথমাঁংশের ব্যাখ্যানের দ্বারা (শেষ অংশও ) ব্যাথ্যাত হইল। 

৫২। প্রাণায়ামের যোগাম্থকুল ফল বলিতেছেন ( তাহার অন্য ফলও থাকিতে পারে তাহার 
সহিত যোগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই )। “তত ইতি'। ব্যাখ্যা করিতেছেন, 'প্রাণায়ামান্ ইতি! । 
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বিবেকজ্ঞানরপন্য প্রকাশস্ত আবরণমলং_ ক্লেশমূলং কর্ণা। প্রীণায়ামেন প্রীণানাং স্থৈ্ধযাদ্ 
দেহ্তাপি সৈর্যাং ততশ্চ কর্মনিবৃত্তিঃ তত্রিবৃত্তৌ তৎসস্কারাণামপি ক্ষয়: দৌর্বলাম্। ততো 
জ্ানন্ত দীন্তিঃ। পূর্বাচাধ্যসন্মতিমাহ যদিতি। মহামোহময়েন-_অবিষ্ঠয়। তন্মুলকম্পা চ আরো- 
পিতেন অবথাখ্যাতিরূপেণ ইন্্রজালেন প্রকাশশীলং বথার্থধ্যাতিস্বভাবকং মব্বম্--বুদ্ধিসত্বম আবৃত্য 
তদেব সত্বন অকাধ্যে--সংস্থতিহেতুভৃতকার্য্যে নিষুঙক্তে। তদন্তেতি স্পষ্টম 1 ম্মধ্যতে চ 
“দহান্তে খ্মায়মানানাং ধাতৃনাং হি যথা মলাঃ | তথেঙ্দিয়াণাং দহত্তে দোষাঃ প্রাণন্ত নিগ্রহাদিতি”। 
তথেতি স্ুগমম্ । 

৫৩। কিঞ্চ ধারণাস্থ হৃদাদৌ চিত্তবন্ধনকারিণীযু যোগ্যতা! সামর্থযং মনসো ভবতীতি 
প্রাণায়ামাভ্যাসাদেব | 

৫৪। ম্ব ইতি। খাঁনাং স্ববিষয়ে সম্প্ররোগাঁভাবঃ--চিতীনুকারসামর্থঢাদ নিষয়সংযোগা- 
তাবঃ, তশ্মিন্ সতি তদ! চিত্তম্বরপান্কারবন্তীব ইন্দ্িয়াণি ভবস্তি স এব প্রত্যাহার: । তা! 
চিত্তে নিরুদ্ধে ইন্দরিয়াণ্যপি নিরুদ্ধানি__বিষধজ্ঞানহীনানি ভবস্তি। অপি চ চিত্তং যদ্ 
অন্তর্মনূতে রূপং বা শব্ং বা স্পর্শাদি বা চক্ষুঃশ্রোত্রাদীনি 'অপি তস্য তস্য দর্শনশ্রবণাদিমন্তীব 
তবস্তি। দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। 

৫৫। প্রত্যাহারফলমাহ তত ইতি। শবাদীতি। কেধাঞ্চিন্মতে শব্দাদিযু-_বিষয়েঘু অব্য- 
সনমেব ইন্দ্রিয়জয়ঃ। ব্যসনং-সক্তিঃ-_আসক্তিঃ রাগঃ, তেন শ্রেয়সঃ_-কুশলাদ্ ব্যস্যতে-_ 

বিবেকজ্ঞানরূপ প্রকাশের যাহ| আবরণমল অর্থাৎ ক্রেশমূলক কর্্ম। প্রাণায়ামের দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাসের 
সহিত পঞ্চ প্রাণশক্তিরও স্থধা হইরা দেহেবও হ্থৈধ্য হর, তাঁহ! হইতে কর্মের নিবৃত্তি হয়। 
তন্নিবৃত্তি হইতে তাহার (চাঞ্চল্যের) সংস্কারেরও ক্ষয় বা দৌর্বল্য হইয়। জ্ঞানের দীপ্তি অর্থাৎ 
বিকাশ হয় (কারণ অস্থিরতাই জ্ঞানের মলিনতা )। এবিষয়ে প্রাচীন আচাধ্যের মত বলিতেছেন, 
ঘিদিতি'। মহামোহময় যে অবিদ্ভা এবং তন্থুলক কর্ম, তন্বারা আরোপিত, অযথাখ্যাতিরূপ 
ইন্্রজালের দ্বারা প্রকাঁশশীল বা যথার্থখ্যাতিম্বভাবধুক্ত সত্তুকে অর্থাৎ বুদ্ধিসত্বকে আবৃত করিয়া 
তাহাকে অকার্ধে অর্থাৎ সংসারের হেতুভৃত কার্যে নিযুক্ত করে। “িদস্তেতি' ৷ স্পষ্ট। স্থৃতি 
যথা, প্দহামান ধাতু সকলের মল সকল যেরূপ দগ্ধ হইয়া বায়, প্রাণায়ামরূপ প্রাণসংযম হইতে 
তন্দরপ ইন্দ্রিয় সকলের মলিনতা দূর হয় (মনু )। িথেতি' সুগম । 

৫৩। কিঞ্চ প্রাণায়ামাভ্যাস হইতে ধারণাদিতে অর্থাৎ যাহাতে হৃদয়দি প্রদেশে চিত্ত সংলগ্ন 
থাকে তাহাতে, যোগ্যতা অর্থাৎ মনের সামথ্য হয়। 

৫৪ “্্ব ইতি”। (প্রত্যাহারে ) ইন্দ্রিয় সকলের স্ব স্ব বিষয়ে সম্প্ররোগের অভাব হয় 
অর্থাৎ চিত্তকে অনুসরণ করিবার সামর্থ্যহেতু বিষয়ের সহিত ইস্ত্রিয়ের সংযোগের অভাব হয়। 
তাহা হইলে পর, ইন্দ্রিয়ঘকল চিত্তের স্বরূপানুকার-স্বতাবক হয় অর্থাৎ চিত্তে যখন যে ভাব 
থাকে ইন্ত্রিয়সকলও তানুরূপ হয়, তাহাই প্রত্যাহার। তখন চিত্ত নিরদ্ধ হইলে ইন্দ্র 
সকলও নিরুত্ধ হয় অর্থাৎ বিষয়জ্তানহীন হয়। কিঞ্চ চিত্ত তখন যাহা ভিতরে ভিতরে মনে . 
করে, যেমন রূপ বা শব্ধ বা ম্পর্শ__চক্ষুঃশ্রোত্রাদিও সেই দেই বিষয়ের দর্শন-শ্রবণবান্ হয়। 
দৃষ্টান্ত বলিতেছেন, 'যথেতি? । 

৫৫1 প্রত্যাহারের ফল বলিতেছেন। তত ইতি+। এশব্ধাদীতি' । কাহারও কাহারও 
মতে শবাদি-বিষয়ে সংলিপ্ত না হওয়াই ইগ্রিয়জয়। ব্যসন অর্থে ্ তি বা আসক্তি অর্থাৎ রাগ, 
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ক্ষিপ্ত ইতি। অন্তে বস্তি অবিরুদ্ধা-_শীন্্রবিহিতা৷ প্রতিপত্বিঃ__বিষয়ভোগ! ন্যাষ্যা ইতি স এব 
ইন্দ্রিয়জন্র ইত্যর্থঃ। ইতরে বাদন্তি স্বেচ্ছয়া শব্দাদিসম্প্রয়োগঃ শব্দাদিভোগ ইতার্থ:, এব ইন্দরিয়জয়ঃ | 
অপরমিক্রিয়জয়মাহ রাঁগেতি। চিত্তৈকাগ্র্যাদ অপ্রতিপত্তিঃ-_ইদ্রিয়জ্ঞানরোধ এব ইন্দ্রিয়জয় ইতি 
ভগবতো জৈগীষব্যস্যাভিমতম্। এষ৷ এব পরম! বশ্ততা৷ অন্তেষু চ প্রচ্ছন্নলৌল্যং বিদ্ত ইতি । 

ইতি সাংখ্যযোগাচাধ্য-শ্হরিহরানন্দ-আরণ্য-কৃতায়াং বৈয়াসিক-শ্রীপাতঞ্জল- 
সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্যপ্য টীকায়াং ভাম্বত্যাং দ্বিতীয়ঃ পাদঃ। 

তন্ারা শ্রের বা কুশল হইতে চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলে। অপরে বলেন অবিরুদ্ধ অর্থাৎ 
শাস্্বিহিত যে প্রতিপত্তি বা বিষরভোগ তাহাই শ্া্য অর্থাৎ তাহাই ইন্দ্রি়জয়। আবার অন্তে 
রলেন স্বেচ্ছায় (অবশীভূত ভাবে) যে শব্দাদিসম্প্ররোগ অর্থাৎ শবাদিবিষয় তোগ তাহাই 
ইন্দ্রিয়িজয়। অপর ইন্দ্রিয়জয় (যাহা যথার্থ) বলিতেছেন। “রাগেতি'। চিত্তের এ্রকাগ্র্ের 
ফলে যে অপ্রতিপত্তি অর্থাৎ ইন্তরিয়জ্ঞানরোধ, তাহাই ইন্দ্রিরজয়। ইহা ভগবান্ জৈগীষব্যের 
অভিমত। ইহাই পরম৷ বস্তা ৷ অন্যগুলিতে প্রচ্ছন্নভাবে ভোগে লোলুপত। আছে। 

দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত। 



তৃতীয়ঃ পাদঃ। 
১। দেশেতি। বাহে আধ্যাত্মিক বা দেশে যশ্চিত্তবন্ধ:-চেতসঃ সমাস্থাপনং সা ধারণ] । 

নাতিচক্রাদিঃ আধ্যাত্মিকো দেশঃ, তত্র সাক্ষাদ্ অন্ভবেন চিত্তবন্ধঃ। বাহে তু দেশে বৃত্তিদ্বারেণ 
বন্ধঃ-_তদিষয়য়া বৃত্যা চিত্তং বধ্যতে। 

২। তশ্মিল্লিতি। তশ্মিন্ ধারণারতে দেশে ধ্যেয়ালম্বনস্য প্রত্যযস্য_ বৃত্তে ধা। একতানতা__ 
তৈলধারাবদ্ একতানপ্রবাহঃ প্রত্যয়াস্তরেণ অপরামৃষ্টঃ__অন্থয়া বৃত্ত অসংশিশ্রঃ প্রবাহ: তদ্ ধ্যানম্। 
একেব বৃত্তিরুদিতা ইত্যন্ুভূতিরেকতানতা৷ | 

৩। ধ্যানমিতি। ধ্যানমেব যদ ধ্যেয়াকারনির্ভাসং ধ্যেয়জ্ঞানাদন্তজ্ঞানহীনং, প্রত্যয়াত্মকেন 
স্বরূপেণ শুম্ঠমিব__ধ্যেয়বিষয়স্য প্রখ্যাতৌ তথ্িষয় এবাস্তি নান্দ্ গ্রহণাঁদি কিঞিদিতীব ধোয়- 
স্বতাবাবেশাদ্ ভবতি তদ! তদ্ধ্যানং সমাধিরিত্যুচ্তে। বিশ্বত-গ্রহীতৃগ্রহণ-ভাবো যদা ধ্যায়তি 
তস্য তদ৷ সমাধিরিত্যর্থঃ | পারিভাষিকোহয়ং সমাধিশবঃ ধ্যেয়বিষয়ে চিত্তন্থ্যস্য কা্ঠাবাচকঃ। 
যত্র কচন এব সম্যক্ সমাধানাঁদ অন্থবৃত্তিনিরোধ এব সামান্যতঃ সমাধিঃ। সমাধিরূপমিদং চিত্তস্থৈধ্যং 
লন্ধ,1 গ্রহীতুগ্রহণগ্রাহবিষয়কং সম্প্রজ্ঞানং সাঁধয়েৎ। তন্মিন সিদ্ধে সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধির্ভবতি। 
ততঃ সম্প্রজ্ঞানস্যাপি নিরোধাৎ সর্ববৃত্তিনিরোধরূপঃ অসশ্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ। যত্র কুত্রচিৎ 

১। “দেশেতি” ৷ বাহা বা আধ্যাত্মিক কোনও দেশে বা স্কানে যে চিত্তবন্ধ অর্থাৎ চিত্তকে 
স্থিত করিয়া রাখা, তাহাই ধারণা । নাভিচক্র-( নাভিস্থ মর্শস্থান) আদি আধ্যাত্মিক 

দেশ, তথায় সাক্ষাৎ অনুভবের দ্বারা চিত্তবন্ধ কর! যাঁয় এবং দেহের বাহাস্থ দেশে যেমন 
মুত্তি-আদিতে, বৃত্তিমাত্রের দ্বারা চিত্ত বন্ধ হয় অর্থাৎ তদ্িষয়ক বৃত্তির দ্বার! চিত্তকে তাহাতে 
বন্ধ বা সংস্থিত করা হয়। 

২। “তশ্মিঙ্নিতি'। যাহাতে ধারণা কৃত হইয়াছে সেই দেশে, ধ্যেযবিষয়ৰপ আলম্বনযুক্ত 
প্রত্যয়ের বা! বৃত্তির যে একতাঁনতা বা তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ, অতএব অন্য প্রত্যয়ের দ্বারা 
অপরামৃষ্ট অর্থাৎ ধ্োয়াতিরিক্ত অন্ত বৃত্তির দ্বারা অসংমিশ্র-_এরূপ যে প্রবাহ, তাহাই ধ্যান। 
একতানতা৷ অর্থে একবৃত্তিই যেন উদিত রহিয়াছে এরূপ অনুভূতি । 

৩। ধ্যানমিতি'। ধ্যান যখন ধ্যেয়বস্তর স্বরূপমাত্র-নির্ভীসক হয় অর্থাৎ ধ্যেয়বস্তর জ্ঞান 
ব্যতীত অগ্ত-জ্ঞানহীন হয় এবং নিজের প্রত্যয়াত্মক-স্বরূপ-শৃন্যের স্তাঁয় হয অর্থাৎ ধ্যেয় বিষয়ের 
প্রখ্যাতি হওয়াতে তাহাঁর স্বভাবের দ্বারা আবিষ্ট হইয়া চিত্তে যখন কেবল সেই বিষয়মাত্রই 
থাকে, অন্ত (“আমি জানিতেছি'__এরূপ বৌধাত্মক ) গ্রহণাদির বোধ যখন না-থাকার মৃত 
হয় তখন সেই ধ্যানকে সমাধি বলা যাঁয়। গ্রহীতা বা! “আমি” এবং গ্রহণ ব৷ ধ্যান করিতেছি 
এইরূপ ধ্যাতৃ-ধ্যান ভাবের বিশ্বৃতি হইয়৷ কেবল ( ধ্যয়-বিষয়মাত্রে সমীপন্ন হইয়া) যখন ধ্যান 
হয় তখন তাহাকে সমাধি বলে। 

এই সমাধি-শব পারিভাষিক, ধ্যেয়ব্ষয়ে চিত্তস্থৈধ্যের পরাকার্ঠারপ বিশেষ অর্থে ইহা 
ব্যবহ্ৃত। যেকোনও বিষয়ে চিত্তের সম্যক্ স্থিরতার ফলে যে ত্যগ্য বৃত্তির নিরোধ তাহাই 
সমাধির সাধারণ লক্ষণ। এই প্রকারে সমাধিরূপ চিত্তস্থধ্য লাঁভ করিয়! গ্রহীতৃ, গ্রহণ ও 
গ্রাহ্থ বিষয়ের সপ্প্রজ্ঞান সাধিত করিতে হয়। এইরূপে সাধিত হইলে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হুয়। 

তাহার পর সেই সম্প্রজ্ঞানেরও নিরোধ করিলে সর্ধবৃত্ধিনিরোধরূপ অসশ্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। 
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সম্যক চিত্তস্থৈধ্যং তথা! চ সম্প্রজ্ঞাতরূপং চিত্তস্থ্ধ্যম্ অসম্প্রজ্ঞাতরূপঃ অত্যন্তচিত্তনিরৌধশ্চেতি 
সর্ব এব সমাধয় ইতি। 

8৪। একেতি। একবিষয়গ্ণি একবিষয়ে ক্রিয়মাণানি ত্রীণি সাধনানি সংযম ইত্যুচ্যতে। 
নম্থু সমাধৌ ধারণাধ্যানয়োরন্তর্ভাবঃ, তন্মাৎ সমাধিরেব সংযমঃ, ত্রয়াণাং সমুল্লেখো ব্যর্থ ইতি শঙ্কা 
এবমপনেয়া। ধ্যেযবিষয়ন্ত সবতঃ পুনঃপুনঃ ক্রিয়মাণানি ধারণাদীনি সংযম ইতি পরিভাষিতঃ 
অতো নায়ং সমাধিমাত্রীর্থকঃ | 

৫1 তদ্যেতি। আলোকঃ-_-প্রজ্ঞালোঁকম্ত উৎকর্ষ ইত্যর্থঃ। বিশারদী ভবতি-্বচ্ছী ভবতি। 
জ্ঞানশক্তেশ্চরমস্টেরধ্যোৎ সম্যক্ চ ধোয়নিষ্ত্বাৎ প্রজ্ঞালোকঃ সংযমাদ্ ভবতি। 

৬। তন্তেতি ব্যাচষ্টে। অজিতাধরভূমিঃ _ অনায়ত্তনিয়ভূমিঃ যোগী । তদিতি। তদভাবাৎ 
_ প্রীস্তভূমিষু সংযমাভাবাৎ কুতন্তম্ত যোগিনঃ প্রজ্ঞোৎকর্ষঃ। স্থগমমন্ৎ। 

যেকোনও বিষয়ে চিত্তস্র্্য, সম্প্রজ্ঞাতরূপ তন্ববিষয়ে চিত্তন্থৈধ্য এবং অসম্প্রজ্ঞাতরূপ সর্বধচিত্তবৃততি- 
নিরোধ--এই তিনেরই নাম সমাধি। 

৪ | “একেতি'। একবিষয়ক অর্থাৎ এক বিষয়ে ক্রিয়মাণ এ তিন সাধনকে সংযম বলে। 
সমাধিতেই ত ধারণা"ধ্যান অন্তভূক্ত আছে, অতএব সমাধিই সংযম, এ তিনের উল্লেখ ব্যর্থ 
এই শঙ্কা এইরূপে অপনেয় যথা, ধ্যেয়বিষরের সর্ববদিক হইতে পুনঃ পুনঃ ক্রিয়মাণ যে ধারণা- 
ধ্যান-সমাধি তাহাই সংঘম-নামে পরিভাষিত হইয়াছে । অতএব তাহার অর্থ সমাধিমাত্র নহে। 

৫। “িস্তেতি । আলোক অর্থে প্রজ্ঞান্ূপ আলোকের উতকর্ষ। বিশারদী হয় অর্থে 
স্বচ্ছ বা নির্মল হয়। জ্ঞানশক্তির চরমন্থৈধ্য হওয়ায় এবং ধ্যেয়বিষয়ে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত থাক! হেতু 
সংযম হইতে প্রজ্ঞার আলোক ব! উৎকর্ষ হয়। 

( এই পারে প্রধানত যোগজ বিভূতির কথা বল! হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে নিয়লিখিত বিষয় প্রণিধেয়। 
যোগের দ্বারা অলৌকিক শক্তি ও জ্ঞান হয়। কিরূপে তাহা হয় তাহার যুক্তিযুক্ত দার্শনিক 
বিবরণ এই পাদে আছে। স্বপ্নে ভবিষ্যৎ জ্ঞান, ব্যবহিত দর্শন-শ্রবণাদি, “মিডিয়'-বিশেষের দ্বারা 
বিনাসংস্পর্শে ইষ্টকার্দি ভারবান্ দ্রব্যের চালন, পরচিত্রজ্ঞতা ইত্যাদি ঘটনা সাঁধারণ। তাহা 
ঘটিবার অবশ্ত কারণ আছে। সেই কারণ কি তাহার দার্শনিক ব্যাখ্যান বিভূতিপাদের অন্যতর 
প্রতিপাগ্ভ বিষর। কিঞ্চ ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্, সর্বজ্ঞ ইহা! সর্ববাঁদীরা বলেন। সর্বজ্ঞ চিত্তের 
স্বরূপ কি এবং সর্ববশক্তিমতী ইচ্ছারই বা স্বরূপ কি তাহ! এঁ সব তথ্যের দ্বারা স্পষ্ট বুঝাঁনতে 
ঈশ্বরের স্বরূপজ্ঞান ইহার দ্বারা প্র্ফুট হয়। মন ও ইচ্ছ! সর্ববপুরুষের একজাতীয়। মনের মলিনতায় 
অথব! শুদ্ধতায় কেহ অনীশ্বর কেহ ঈশ্বর। সেই মলিনত। সমাধির দ্বারা কিরূপে নষ্ট হয় তাহা! সম্যক্ 
দেখান হইয়াছে। পরন্ প্রায় সর্বববাদীরা মোক্ষকে ঈশ্বরের তুল্যাবস্থা৷ বলিয়। ত্বীকার করেন। 
ঈশ্বরস-স্থা, ত্রহ্গস-স্থচ ব্ন্ধত্বপ্রাপ্তি আদির তাহাই অর্থ। তাহাতে বন্ধজীবের চিত্রশুদ্ধিতে যে 
ঈশ্বরতা বা বিভূতি আসে তাহা স্বীকার কর! হয়। তজ্জন্ত আর্, বৌদ্ধ, জৈন আদি সর্ব 
দর্শনেই যোগজ বিভূর্তির কথ! স্বীকুত আছে। এতন্বর্শনে তাহাই দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক 
যুক্তির দ্বারা প্রসাঁধিত হইয়াছে )। 

৬। “তস্তেতি?, ব্যাখ্যান করিতেছেন। অজিত-অধরভূমি অর্থে বে-যোগীর যোগের নিয়ভূমি 
আমন্তীকুত হয় নাই। “ত্দিতি'। তাহার অভাব হইলে অর্থাৎ প্রান্ত ভূমিতে সংঘমের অভাব 
হইলে, কিরূপে যোগীর প্রজ্ঞার উৎকর্ষ হইবে? (অর্থাং তাহা হয় ন।)। অগ্ঠাংশ সুগম । 
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৭ তদিতি। ন্ুগমং ভাব্যম্। 
৮। তদপীতি। তদভাবে তাবাৎ -খাঁরণাদিসবীজাত্যাসস্য অভাবে-_নিবৃত্তৌ নির্বাজস্য 

প্রাহর্ভাবাৎ। পরবৈরাগ্যমেব তস্যান্তরঙ্গমুক্তম। 
৯। অথেতি পরিণামান্ ব্যাচষ্টে। অথ নিরোধচিত্তক্ষণেযু-_নিরোধচিত্তং- প্রত্যরশূন্যং চিত্তং, 

তা শৃন্যমিব ভবতি চিত্তং পরিণামশ্চ তস্য ন লক্ষ্যতে। তদবস্থানক্ষণেৎপি চিন্তদ্য পরিণামঃ স্যাৎ। 
গুণবৃত্তস্য-_গুণকার্ধযস্য চলত্বাৎ_-পরিণামশীলত্বাৎ। কথং তাহ বুখানেতি। বুখানসংস্কারাঃ__ 
প্রত্যররূপেণ চেতস উখানং ব্যুখানং বিক্ষিপ্তৈকাগ্র্যাবস্থা ইতি যাবৎ। অন্র হি সম্প্রজ্ঞাতরূপং 
বখানম্। তস্য সংস্কারাঃ চিভতধন্্াঃ চিত্তস্য সংস্কারপ্রত্যযধর্মকত্বাৎ। ন তে প্রত্যয়াত্বকাঃ__ 
্রত্যযন্বরূপ! ইতি হেতোঃ প্রত্যয়নিরোধে তে সংস্কারা' ন নিরুদ্ধাঃ_ নষ্টাঃ। নিরোধসংস্কারাঃ__ 
নিরোধজ-সংস্কারাঃ পরবৈরাগ্যরূপ-নিরোধপ্রবত্বসংস্কার! ইত্যর্থ; অপি চিত্তধর্থাঃ। তয়োঃ__বুখান- 
সংস্কারনিরোধসংস্কারয়োঃ অভিভবপ্রাহুর্ভাবরূপঃ অন্তথাভাব শ্চিত্তস্য নিরোধপরিণামঃ-_নিরোধবৃদ্ধিরূপঃ 
পরিণামঃ। স চ নিরোধক্ষণচিত্তান্য়ঃ, তদ! নিরোধক্ষণং__নিরোধ এব ক্গণঃ-_অবসরম্তদাত্মকং 
চিত্ত স নিরোধপরিণামঃ অন্বেতি__অন্ুগচ্ছতি। তাদৃশচিত্তন্তৈব ধর্দিণঃ স পরিণাম ইত্যর্থঃ | 
নিরোধে প্রত্যয়াভাবাৎ সংস্কারধন্থণামেবাত্র পরিণাম একন্ত ধর্িণ শ্চিতস্তেতি দিক্। 

৭। “তদিতি”। ভাষ্য স্থগম। 
৮| 'তদপীতি”। তদভাবে ভাঁব বলিয়৷ অর্থাৎ ধারণাঁদি সবীজ সমাধির অভ্যাসের অভাৰ 

হইলে বা তাহা! ( অতিক্রান্ত হইয়া ) নিবৃত্ত হইলে তবেই নির্বীজের প্রাছুর্ডাব হয় বলিয়া, পরবৈরাগ্যের 
অভ্যাসই নির্বাজ্রে অন্তর সাধন বলিয়া! উক্ত হয়। 

৯। “অথেতি'। পরিণাম সকল ব্যাখ্যা করিতেছেন। নিরোধচিত্তক্ষণে অর্থাৎ নিরোধ বা! 
প্রত্যয়হীন চিত্তরূপ ক্ষণে বা অভেগ্ভ অবসরে, তখন চিত্ত শূন্তবৎ হয় এবং তাহার পরিণাম লক্ষিত 
হয় না। কিন্তু সেইরূপে (সেই প্রত্যয়শূন্য অবস্থায় ) অবস্থানকালেও ( সেই কাল অন্যের নিকট 
বহুক্ষণ হইলেও বস্তুত অভেগ্ঘ ) চিত্তের পরিণামযোগ্যত। থাকে-_গুণবৃত্তের অর্থাৎ গুণকাধ্যের 
চলত্ব বা পরিণামশীলত্বহেতু, (প্রত্যরহীন হইলেও তাহ! সংস্কাররূপ অবন্থা। কিঞ্চ বাহ 
ত্রিগুণাত্মক তাহা পরিণামশীল সুতরাং সে অবস্থাতেও চিত্তের পরিণাম হইতে থাকে বুঝিতে হইবে )। 
কেন, তাহা বলিতেছেন। “বৃখানেতি ৷ বুখান সংস্কার সকল__বুখান অর্থে প্রত্যয়রূপে চিত্তের 
যে উখান, অতএব বিক্ষিপ্ত এবং একাগ্র্য উভয়ই বুখান, এস্থলে সম্প্রজ্ঞাতরপ একাগ্র বুখানই 
বুঝাইতেছে, তাহার সংস্কাররূপ চিত্রধন্ম-_কারণ চিত্তের ছই ধর্ম সংস্কার এবং প্রত্যয়। তাহার! 
অর্থাৎ সেই ব্যথান সংস্কার সকল প্রত্যব্থাত্মক বা৷প্রত্যযম্বরূপ নহে, তজ্জন্ঠ প্রত্যত্বের নিরোধে সেই 
সংস্কার সকল নিরুদ্ধ বা নাশ প্রাপ্ত হয় না। নিোধ-সংস্কার বা নিরোধের অভ্যাসের যে সংস্কার 
অর্থাৎ পরবৈরাগ্যরূপ নিরোধের প্রযত্বের যে সংস্কার, তাহাও চিত্তের ধর্ম । এ উভয়ের অর্থাৎ 

বাখান ও নিরোধ সংস্কারের, যে যথাক্রমে অভিভব ও প্রীদুর্ভাবরূপ অন্তথাত্ব তাহাই চিত্তের 

নিরোধপরিণাম বা নিরোধের বৃদ্ধিরূপ পরিণীম। তাহা নিরোধক্ষণরূপ চিত্বান্ব়ী অর্থাৎ তখন 
নিরোধক্ষণ বা নিরোধরূপ যে ক্ষণ বা অন্তর্ভেদহীন অবসর (শূন্যবৎ প্রত্যয়হীন অবস্থা) তদাত্মক 
ষে চিত্ত, তাহাতেই সেই নিরোধপরিণীম অন্বিত থাকে বা তাহার অন্থগত হয় অর্থাৎ তাদৃশ 
(প্রত্যয়হীন শুন্তবৎ) চিত্তরূপ ধর্মী্ই এ পরিণাম হয়। অন্বিত হয় অর্থে অন্থগত হয়। 
নিরোধাব্থায প্রত্যয়ের অভাঁব হয় বলিয়৷ তথায় একই চিত্তরূপ ধন্মীর কেবল সংস্কারধর্্ম সকলেরই 
পরিণাম হয়, এই দিক্ দিয়া ইহ! বোহ্ব্য | 
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১০। নিরোধেতি । নিরোধসংস্কারস্ত অভ্যাসপাটবম্-_অভ্যাসেন তদাঁধানম্ ইত্যর্থ, তদ্ 
অপেক্ষ্য জাত প্রশাস্তবাহিত চিত্তস্ত ভবতি। প্রশাস্তবাহিতা-_ প্রশান্তরূপেণ প্রত্যয়হীনতয়৷ বাহিত 
প্রবহণশীলতা। নিরোধসংস্কারোপচয়াৎ সা ভবতীত্যর্থঃ। 

১১। সর্বার্থতা-_যুগপদিব সবেন্দিয়েষু বিষয়গ্রহণায় সঞ্চরণশীলতা। একাগ্রতা_একবিষয়ত] | 
অনযোধর্ময়োঃ ক্ষয়োদয়রূপঃ পরিণাম: সমাধিপরিণামঃ। তর্দিতি। ইদং চিত্তম্ অপায়োপজননয়োঃ 
ক্ষযোদয়শীলয়োঃ, স্বাত্মিভূতয়োঁঃ _স্বকীরয়োঃ ধর্মমোঃ-_ স্বার্থ তৈকাগ্রতয়োরন্থগতং ভূত্বা সমাধীয়তে-_ 

তন্বন্পরিণামস্ত অনুগামী সম্প্রজ্ঞাতলমাধিরিত্যর্থ । অত্র প্রত্যরধর্শীণাং সংস্কারধর্ত্াণাঞ্চ অন্যথাভাবঃ। 
সর্বার্থতাহীনসমাধিম্বভাবেন সমাধি প্রজ্ঞয়া চ চিত্তহ্তাভিসংস্কারঃ সম্পরঙ্জাতাখ্যঃ সমাধিপরিণাম ইতি দিকৃ। 

১২। তত ইতি। ততঃ--তদা সমাধিকালে পুনরন্টো যঃ পরিণামঃ তল্লক্ষণমাহ | 
শাস্তোদিতৌ-_-অতীতবর্তমানো তুল্যপ্রত্যয়ৌ-_তুল্যো চতৌ প্রত্যয়ী চেতি। এতছুক্তং ভবতি। 
সমাধিকালে পূ্বোত্তরকালভাবিনৌ প্রত্যরৌ সদূশৌ ভবতঃ। অয্ং চিত্তন্ত ধর্শিণ একাগ্রতা- 
পরিণামঃ__বিসদৃশপ্রত্যয়োৎপাদধর্মন্ত ক্ষয়ঃ সদৃশগ্রত্যয়োৎপাদধর্স্ত উপজন ইত্যয়ং চিততন্তান্যথা- 
তাবঃ। ক্মিন্ প্রত্যয়ধন্্ীণামেব অন্যগাতাবঃ। তত্রাদৌ বদ্ বিসদৃশপ্রত্যয়ানাং সদৃশীকরণং 

১০ দনিরোধেতি, । নিরোধসংস্কারের অভ্যাসের পট্ত। অর্থাৎ অভ্যাসের দ্বার! সেই 
স্কারের যে সঞ্চর, তাহাকে অপেক্ষ| করিয়া জাত অর্থাৎ সেই সংস্কারের প্রচয় হইতেই, 

চিত্তের প্রশান্তবাহিত! হয়। প্রশান্তবাহিত| অর্থে প্রশান্ত ব৷ প্রত্যয়হীনরূপে বাহিতা ব| 
নিরবচ্ছিন্ন বহনশীলতা অর্থাৎ দীর্ঘকাল যাবৎ স্থিতি। (অভ্যাসের ফলে) নিরোধসংস্কারের 
সঞ্চয় হইলেই তাহা হর। 

১১। সর্বার্থত৷ অর্থে বিষয়গ্রহণের জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয় চিত্তের যে যুগপতের স্থায় বিচরণশীলতা। 
একাগ্রত৷ অর্থে একবিষয় অবলম্বন করিয়| চিত্তের তাহাতে স্থিতি। চিত্তের এই দুই ধর্মের যে 
বথাক্রমে ক্ষর ও উদয়রূপ পরিণাম তাহাই চিত্তের সমাধিপরিণাম। “দিতি” । এই চিত্ত, অপায়- 
উপজনশীল অর্থাৎ লয়োদয়শীল এবং স্বাত্মভূত বা স্বকীর ধর্মছয়ের অর্থাৎ সর্ধবার্থতার ও একাগ্রতা, 
অনুগত হইয়। সমাহিত হয় অর্থাৎ এরূপ (সর্ধার্ধতার ক্ষয় ও একাগ্রতার উদয়রূপ ) ধর্মপরিণামের 
অন্থুগামিত্বই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি । ইহাতে চিত্তের প্রত্যয়ধন্্বের এবং সংস্কারধর্মের অন্যথাতাব ঝ! 
পরিণাম হয়। সর্বার্থ তাহীনত্ববপ সমাধিস্বভাবের ছার! এবং সমাধিজাত প্রজ্ঞার দ্বারা চিত্তের যে 
অভিসংস্কার অর্থাৎ সেই সংস্কারের দ্বারা! থে সংস্কৃত ( সংস্কার যুক্ত ) হওয়া, তাহাই সম্পরন্ঞাত নামক 
সমাধিপরিণাম অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তের এরূপ পরিণাম হইতে থাকে, এই দৃষ্টিতে ইহা 
বুঝিতে হইবে । ( ইহাতে চিত্তের সর্বববিষয়ে বিচরণশীলতারূপ ধর্মের অর্থাৎ তাদৃশ প্রত্যয় ও 
স্কারের অভিভব এবং একাগ্রতারপ প্রত্যর ও সংস্কারের প্রাহর্ডাব বা বৃদ্ধিরপ পরিণাম 

হইতে থাকে )। 
১২। “িতইতি”। তখন অর্থাৎ সমাধিকালে আর অন্ত যে পরিণাম হয় তাহার লক্ষণ 

বলিতেছেন। শান্সেদিত বা মতীত এবং বর্তমান প্রত্যয় তুল্য হয় অর্থাৎ যে-প্রত্যয় অতীত এবং 
তাহার পর যে-প্রত্যয় উদ্দিত-_ইহার৷ একাকার হইতে থাকে । ইহার দ্বারা এই বল! হইল যে, 
সমাধিকালে পূর্বের এবং পরের প্রত্যর সদৃশ হ়। চিত্তরূপ ধর্মীর ইহা একাগ্রতাপরিণাম অর্থাৎ 
বিসদৃশ প্রত্যরোৎপাদন ধর্শের ক্ষর এবং সদৃশ প্রত্যয়োৎপাদনশীলতার উদয় ব| বৃদ্ধি-_চিত্তের এইরূপ 
অন্তথাভাব বা পরিণাম তখন হইতে থাকে। ইহাতে (প্রধানত ) চিতের প্রত্যয় 
সকলেরই অন্তথাত্ব বাঁ পরিণাম হইতে থাকে। 



৩১৩ ] যৌগভাষ্য-টীকা। ৬৭৩ 

তাদৃশ একাগ্রতাপরিণীমরূপঃ সমাধিভবতি। ততঃ সমাধিসংস্কারাধানাৎ সর্বার্থতারূপ! ঘে প্ররত্যয়- 
সংস্কারাস্তে ক্ষীয়ন্ত একাগ্রতারপাশ্চ প্রত্যয়সংক্কারা ব্দন্তে। ততঃ পুননিরোধপ্রতিলস্তে 
নিরোধসংস্কারঃ প্রচীয়তে বুখানসংস্কারাঃ ক্ষীয়ন্তে। এবং চিত্তস্য পরিণামঃ | 

১৩। পরিণীমন্ত ব্যবহারভেদাৎ ত্রিবিধঃ ধর্মলক্ষণাবস্থা ইতি। যথা চিত্তস্য পরিণামস্তথা 
ভূতেন্ত্রিয়াণামপি। তত্র ধর্পরিণামঃ ধর্মাণাম্ অন্যথাত্বং, লক্ষণপরিণামঃ__লক্ষণং কালঃ, 
অতীতানাগতবর্তমানকালৈলক্ষিত্বা যদ্ ভেদেন মননম্। অবস্থাপরিণাম:-_নবত্বাদিরবস্থাভেদঃ, 
যন্ত্র ধর্মলক্ষণতেদযোর্বিবক্ষা নাস্তি। এষু ধর্মপরিণীম এব বাস্তবে লক্ষণাবস্থাপরিণামৌ চ 
কাল্পনিকৌ। নিরোধ গৃহীত্ব!। লক্ষণপরিণাঁমম্ উদাহরতি । নিরোধঃ ত্রিলক্ষণঃ__ব্রিভিরধবভিঃ _ 
অতীতাদিকালভেটৈ ধুঁক্ত;। অনাগতে। নিরোধঃ অনাগতলক্ষণম্ অধবানং প্রথমং হিত্থ। ধর্দত্বম্ 
অনতিক্রান্তঃ__প্রাগ. যে! নিরোধ অনাগতো ধর্ম আীৎ স এব বর্তনানধর্মো ভূত ইত্যর্থঃ। 
যত্রান্ত স্বরূপেণ__ব্যাপ্রিয়মাণবিশেবস্বরূপেণ অভিব্যক্তিঃ। নেতি। অনাগতো! নিরোধরূপো ধর্ে। 
বর্তমানভূতঃ, অতীতে। ভবিষ্যতীতি ত্রিলক্ষণাহবিধুক্তঃ। নিরোধকালে তু ব্যুখানমতীতম্। এবঃ_- 

এই তিন পরিণামের মধ্যে যৌগাভ্যাসের প্রথমে যে বিসদৃশ প্রত্যয় সকলকে একাকার কর! 
হয়, তাহাতে তাদৃশ একাগ্রতা-পরিণামরূপ সমাঁধি হয় তাহার পর সমাধিসংস্কারের সঞ্চয় হওয়াতে 
সর্ধার্থতারূপ ষে প্রত্যর এবং সংস্কার তাগ্ ক্ষীণ হন এবং একাগ্রতারূপ প্রত্যয় ও তাহার সংস্কার 

বন্ধিত হয়। তাহার পর নিরোধ-সমাধিকালে নিরোধসংস্কার সঞ্চিত হয়, এবং (প্রত্যয়ের উদয়রূপ ) 
ব্যুখানসংস্কার সকল ক্ষীণ হ__এইবপে চিত্তের পরিণাম হয়। (চিত্ত প্রত্যয় ও সংস্কার-আত্মক। 
প্রথমে সমাধি-পরিণামে প্রধানত চিত্তের প্রত্যয়ের সদৃশ পরিণাম হইতে থাকে। দ্বিতীয় 
একাগ্রতা-পরিণামে চিত্তের প্রত্যয়-সংস্কার উভয়েরই একাগ্রতাভিমুখ পরিণাম হইতে থাকে । 
তাহার ফলে চিত্তের সর্বার্থতা-স্বভাঁবের পরিবর্তন হইয়। তাহা একাগ্রভূমিক হয় । তৃতীয় নিরোধ- 
পরিণামে চিত্ত প্রত্যন্-হীন হয় ও তখন কেবল সংস্কারের ক্ষয়রূপ পরিণাম হইতে থাকে; তাহার 

ফলে সংস্কারেরও নাশ হওয়ার অর্থাৎ তাহার প্রত্যরোৎপাদনশীলতা নষ্ট হওয়ায়, চিত্তের সম্যক্ রোধ 
হইয়া দ্রষ্টার টকবল্য হয়। এইরূপে পরিণামের দৃষ্টিতে কৈবল্য সাধিত ও প্রতিপাদিত হয় )। 

১৩। ব্যবহারের ভেদ হইতে (স্বরূপত নহে) পরিণীম ত্রিবিধ যথা, ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা 

পরিণীম। যেমন চিত্তের পরিণাঁমভেদ সেইরূপ ভূতেন্ত্রিয়েরও আছে। তন্মধ্যে ধর্ধের বা জ্ঞাত 
তাঁবের যে অন্তথাত্ব তাহা ধর্ম্পরিণাম। লক্ষণপরিণীম যথ1-_লক্ষণ অর্থে ত্রিকাল» অতীত, 

অনাগত এবং বর্তমান এই ত্রিকালের দ্বার লক্ষিত করিয়। ভেদপূর্ববক ষে মনন (ঞ ভেদ্দ কেবল মনের 

দ্বারাই কৃত, বস্তুত নহে), তাহা। অবস্থাপরিণীম যথা, নবস্থ, পুরাতনত্ব আদি (জীর্ণতাদি লক্ষ্য 

ন| করিয়! ) যে অবস্থ! ভেদ, যেস্থলে ধর্দম বা লক্ষণ ভেদের বিবক্ষা নাই (তথায় যে প্ররূপ কল্পিত 

পরিণাম তাহাই অবস্থাপরিণীম )। ইহাদের মধ্যে ধর্মপরিণামই বাস্তব আর লক্ষণ 

এবং অবস্থা পরিণাম কাল্পনিক । নিরোঁধকে গ্রহণ করিয়া! লক্ষণপরিণামের উদাহরণ দিতেছেন। 

নিরোধ ব্রিলক্ষণক অর্থাৎ তিন অধব বা অতীতার্দি ব্রিকালরূপ তেদযুক্ত। অনাগত যে নিরোধ 
তাহা অনাঁগতলক্ষণযুক্ত কালকে প্রথমে ত্যাগ করিয়া, কিন্তু ধন্মত্বকে অতিক্রম না করিয 

অর্থাৎ পূর্বে যে নিরোধ অনাগততাবে ছিল তাহাই বর্তমানধন্মক হইল, (অতএব 
সেই একই নিরোধরূপ অবস্থাতে থাকিয়া ) যেথায় অর্থাৎ বর্তমানে, তাহার স্বরূপে ঝ ব্যাপারশীল 
বিশেষরূপে ( কারণ বর্ডমানেই বিশেষজ্ঞান হয় এবং ব্যাপার বা ক্রিয়া লক্ষিত হয়) অভিব্যক্তি হয়। 
“নেতি'। অনাগত নিরোধরপ ধর্ম বর্তমান হইল, তাহাই আবার অতীত হইবে বলিয়া! তাহা 

৮৫ 
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অতীতত্বম্ অস্য-ধর্মস্য তৃতীয়োধধবা। অতঃ পরং পুনবুযথানমিত্যন্তং ভাম্মতিরোহ্িতম্। 
উপসম্পদ্ধমানং__জায়মানম,। 

তথেতি। নিরোধক্ষণে বর্তমান এব নিরোধধর্ম্মো বলবান্ ইত্যত্র নাস্তি অধ্বভেদস্য ধর্মান্তত্বস্য চ 
বিবক্ষ। কিন্তু কাঞ্চিদবস্কাম্ অপেক্ষ্য ভেদবচনং কৃতম্ ভবতি। ঈদৃশো ভেদঃ অবস্থাপরিণামঃ। 
তত্র ভূতেন্দিয়াদিধর্শিণে। নীলপীতান্ধ্যাদিধন্মৈঃ পরিণমন্তে । নীলাদিধন্দাঃ পুনরতীতাদিলক্ষণৈঃ 
পরিণত। ইতি মন্তস্তে। . ব্লবানয়ং বর্তমানঃ, ছূর্বলোহয়মতীত ইত্যেবং লক্ষণানি অবস্থাভিতিন্লানীতি 
ব্যবহিয়ন্তে। এবমিতি। গুণবৃত্বম--মহদাদিগুণবিকারঃ, সদৈৰ পরিণামি। গুণবৃত্তস্য 
চলত্বে হেতু গুণম্বাভাব্যং। ক্রিয্নাশীলং রজ ইত্যনেন তন্তু উক্তম্। ক্রিয়ারপা প্রবৃত্তি 
ৃ্থাস্যান্ততমো মূলম্বতাবঃ 

এতেনেতি।  ধর্মর্মিভেদভিন্নেযু ভূতেন্িয়েযু উক্তস্তিবিধঃ পরিণামে ব্যবহীর্রৃতিপন্নঃ, 
পরমার্থততস্ত-_যথার্থত এক এব ধর্মপরিণামঃ অস্তি অন্তো কাল্পনিকৌ ইত্যর্থ। কথং তদাহ। 
ধর্শঃ_জ্ঞাতগুণঃ, ধন্মী- জ্ঞাতগুণানামাশ্রয়ঃ। কারণন্ত ধর্মঃ কাধ্যন্ত ধর্্ী। অতে৷ ধর্ো 
ধশ্িস্বরূপমাত্রঃ--ঘটত্বাদিধর্মান্ডদধপ্মিমুতস্বরপা এব ইত্যর্থ। ধন্মিণে বিক্রিয়। পরিণাম: 
ধর্মদবারা--ধর্মান্তরোদয়ঘারা প্রপঞ্চতে--ব্যজ্যতে। তত্রেতি। ধশ্মিণি ত্রিযু অধবস্থ বর্তমানদ্য 

অতীতাদি ত্রিলক্ষণ হইতে বিধুস্ত নহে অর্থাৎ একই ধর্ষনের সহিত ক্রমশঃ ত্রিকালের যোগ 
হইতেছে। নিরোধকালে বুখান অবস্থা অতীত--এই অতীতত্ব ইহার অর্থাৎ এই ধর্মের তৃতীয় 
অধবা (পথ বা অবস্থা )। তাহার পর পুনরায় বুখান ইত্যাদি । ভাষ্যের শেষ অংশ স্পষ্ট 
উপসম্পছ্যমান অর্থে জায়মান। 

“তথেতি”। নিরোধকালে বর্তমান যে নিরোধ-ধর্ম তাহাই বলবান্ ( তাহারই বর্তমানতারপ প্রাধান্য ) 
এরূপ বলিতে হয়, তজ্জন্য তথায় কালভেদের অথবা ধর্মের অন্যতার বিবক্ষ৷ নাই, কিন্তু কোনও 
অবস্থার অপেক্ষাতেই রূপ তেদ করা হর ( যেমন পূর্বের নিরোধ ও বর্তনান নিরোধ, ইত্যাদি ) ঈদৃশ 
তেদই অবস্থাপরিণাম। তন্মধ্যে ভূতেন্দরিয়াদি ধন্মী সকল (ভূতের পক্ষে) নীল-পীত আদি এবং 
( ইন্িয়ের পক্ষে ) অন্ধতা আদি ধর্মের দ্বার পরিণত হয়। নীলাদি ধর্ম পুনরায় অতীতাদি লক্ষণের 
দ্বারা পরিণত হইতেছে এরূপ মনে কর! হয়, যাহ! বর্তমান তাহ৷ বলবান্ বা প্রধান, যাহা অতীত 
তাহা ছুর্বল, এইরূপে লক্ষণ ( পরিণাম ) সকল পুনশ্চ অবস্থার দ্বারা ভিন্ন করিয়া ব্যবহৃত হয়। 
“এবমিতি”। গুণবৃত্ত অর্থে মহদাঁদি গুণবিকার, তাহার। সদাই পরিণামশীল। গুণবুত্ের পরিণাম- 
শীলতার কারণ গুণেরই হ্বতাব। রজোগু৭ ক্রিগ্নাশীলন এই লক্ষণের দ্বারাই উহ উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ 
ক্রিয়ারপ প্রবৃত্তি দৃহের অন্যতম মূল স্বতাব ( সুতরাং ব্রিগুণাত্বক মহদাদিও বিকারশীল 'হইবে )। 

“এতেনেতি'। ধর্মধর্মিরূ্প ভেদের দ্বারা বিতক্ত ভৃতেন্দ্রিয়ে উক্ত ত্রিবিধ পরিণাম 
বাবহার-অবস্থায় প্রতিপন্ন হয় বা ব্যবহার্্যতা লাভ করে, কিন্তু পরমার্ত বা বথার্থত 
একমাত্র ধর্দপরির্ণামই আছে, অন্ত ছুই পরিণাম কাল্পনিক। কেন, তাহা! বলিতেছেন। 
ধর্ম অর্থে জ্ঞাতগুণু (যন্ধারা কোনও বন্ত বিজ্ঞাত হয়) এবং ধর্মী অর্থে জ্ঞাতগুণ সকলের 
ব৷ ধর্ধের আশ্রয় বা আধার। কারণের যাহা ধর্ম কার্যের ( কারণোঁৎপন্নের ) তাহা ধর্মী 
(যেমন মৃত্তিকারূপ কারণের ঘটত্ব ধর্ম, সেই' ঘট আবার তাঁহার চূর্ণন্বর্ূপ কার্যের ধর্থা)। 
অতএব ধর্ম ধঙ্মীর স্বরূপ মাত্র অর্থাৎ ঘটত্বাদি সমন্ত ধর্শের সমাহারই মৃত্তিকারপ ধন্মী। 
ধর্মীসকলের বিক্রিয়া ব! পরিণাঁম ধর্ম্বার! অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মেরে অভিব্যক্তির বারা (এবং লক্ষণ ও 
অবস্থার দ্বারাও ) প্রপঞ্চিত ব| উদখাঁটিত হয়। “ত্রেতি। ধর্্ীতে বর্তমান যে ধর্মী তাহ! তিন 
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ধর্্মস্য ভাবান্তথাত্বম্--অবস্থান্ত্বং ভবতি ন ভ্রব্যান্তথাত্বম--ধশ্মিরপ এব ধর্মঃ অতীতো অনাগতো৷ 
বা বর্তমানে! ব৷ ভবতীতার্ঘঃ। যথা সুবর্ণভাজনস্য ভিত্বা অন্তথাক্রিয়মাণস্য-_মুদ্গরাদিনা তিস্তা 
কুগুলাদিরূপেণান্তথাক্রিয়মাণস্য, ভাবান্তথাত্বং--সংস্থানান্তথাত্বং ধশ্মীন্তরোদঘ্নেনেত্যর্থো ভবতি ন 
স্বর্ণদ্রব্যস্য অন্তথাত্বম্। 

অপর আহ ইতি। ধর্মভ্যঃ অনত্যধিকো-_অনতিরিক্তঃ অভিন্ন ইত্যর্থ; ধন্দী, পূর্বতরম্য 
- পূর্বস্য প্রতায়রপস্য ধন্সিণন্তত্বানতিক্রমাৎ__ম্বতাবানতি ক্রমাৎ। যো তবতাং ধর্মী সোহম্মাকং 
প্রত্যযধন্ম% যস্ত ভবতাং ধর্মঃ সোহংম্মাকং প্রতীত্যধর্মঃ অতঃ সর্বং ধর্ম এবেতি একাস্তাভেদবাদিনাং 
মতম্। তে চ বাস্তি যদি ধর্মী ধর্মেভ্যো ভিন্ন: স্যাৎ তদা স কুটস্থঃ স্যাৎ যতো ধরা এব 
পরিণমন্তে তহি তেষু সামান্যতঃ অন্থগতো! ধন্দ্মী পরিণামহীনঃ স্যাদিতি। এতদ্ বিবুণোতি পূর্বেতি। 
পূর্বাপরাবস্থাভেদম্-_ধর্মান্ত্বরূপম্, অন্থুপতিতঃ অনুপাতিমাত্রঃ সন ভবতাং ধর্মী কোৌটস্থ্যেন_ 
নিবিকারনিত্যত্দেন, বিপরিবর্ভেত__পরিণামস্বরূপং হিত্বা কৃটস্থ্রূপেণ পরিবর্তেত, যদি স ধর্মী অস্থয়ী__ 
সর্বধন্ধীম্থগত এক; ্তাৎ। উত্তরমাহ অয়মদোষঃ-_ এ! শঙ্কা নিঃসারা, কম্মাদ? একান্তানত্যুপগমাদ-_ 
একান্তনিত্যং দৃত্থাদ্রব্যমিতিবাদন্ত অনভ্যুপগমাদ্__মন্মন্মতে অস্বীকারাৎ। তদেতদিতি। অশ্মন্মতে 
দৃশাদ্রবাং পরিণামিনিত্যং ন কৃটস্থনিতাম্। তদেতৎ ত্রিলোক্যং__সর্বো ব্যক্তভাবে ব্যক্তেঃ_ 

অধবাতে অথাৎ তিন কালের দ্বারা লক্ষিত হইয়া, ভাবান্তখাত্ব বা অবস্থান্তরতা প্রাপ্ত হয়, কিন্ত 
দ্রব্যরূপে (মূল উপাদানরূপে ) তাহার অগ্থ! হয় না অর্থাৎ ধম্মিরপে ব্যবস্থিত ধর্মহি অতীত বা 
অনাগত বা বর্তমান হয়। যেমন স্তবর্ণ-নিশ্মিত পাত্রকে ভাঙ্গিয়া অন্তরূপ করিলে অর্থাৎ মুদগর 
আদির দ্বার! ভাঙ্গিয়া তাহাকে কুগুলাদি অন্তরূপে পরিণত করিলে, ধর্মান্তরোদয়-হেতু তাহার 
ভাবান্থাত্ব অর্থাৎ স্তুবর্ণের অবধবসংস্থানের অন্যথাত্ব মাত্র হয়, স্ুবর্ণত্বের অন্যথা হয় না। 

“অপর আহ ইতি'। অপরে ( বৌদ্ধাবিশেষের! ) বলেন যে, ধর্ম হইতে ধন্মী অনভ্যধিক 
অর্ীৎ অপৃথক্ বা অভিন্ন, যেহেতু তাহা পুর্ব্বে কারণৰপ ধন্মীর তত্ুকে বা স্বভাবকে অতিক্রম 
করে না অর্থাৎ তাত্বিক পরিণাম হয় না । ( বৌদ্ধবিশেষদের উক্তি-_ ) আপনাদের মতে যাহ! ধর্মী, 
আমাদের মতে তাহা প্রত্যয় বা কাবণবূপ ধর্ম, যাহা আপনাদের মতে ধর্ম তাহা আমাদের মতে 
প্রতীত্য বা কার্ধ্যরূপ ধর্ম অতএব সমন্তই ধর্মমাত্র, ইহ। ধর্মম-ধশ্মি-সম্বন্ধে একান্ত অভেদবাদীদের মত 
( ইহাদের মতে ধর্ম ও ধনী একই )। তাহার! বলেন যদি ধন্দী ধর্ম হইতে ভিন্ন হয় তাহা হইলে 
তাহা কৃটস্থ হইবে, যেহেতু ধর্ম সকলই পরিণত হয়, তাহাদের মধ্যে সামান্তভাবে অর্থাৎ সর্বধর্থের 
মধ্যে সাধারণ ভাঁবে, অনুস্থাত যে ধর্মী তাহা পরিণামহীনই ( অতএব কৃটস্থ ) হইবে। ইহ! ( পুরশ্চ ) 
বিবৃত করিতেছেন। 'পূর্বেতি”। পূর্বের এবং পরের ষে অবস্থাভেদ অর্থাৎ ধর্মের অন্থত্বরূপ 
অবস্থাতেদ, তাহার অন্নুপতিত বা 'অনুপাতিমাত্র হইয়া আপনাদের ধন্মী কোৌটস্থ্যরূপে অর্থাৎ 
নিধিবকার-নিত্যরূপে বিপরিবর্তন করিবে বা! পরিণাম্বরূপ ত্যাগ করিয়৷ কৃটস্থরূপে থাকিবে ( ঘুরিয়া 
আসিয়া কুটস্থতে পৌছিবে )- যদি সেই ধর্মী অনযী অর্থাৎ সর্বধর্ম্ে অন্থগত বা একই হয রা 

শা 
যদি কেবল ধর্মেরই পরিণাম হয়, তাহাতে অনুস্থযত ধন্দীর পরিণাম না হয়, তবে ত ধন্মী কৃটস্থ 
দীড়াইল )। এই শঙ্কার উত্তর যথাঁ_-ইহা অদোষ অর্থাৎ ( আমাদের মতের গোষ নাই ) এই 
নিঃসার। কেন, তাহ! বলিতেছেন। আমাদের মতে একান্ত ( নিত্যতার ) অন্যুপগম বা স্থাপনা 

কর! হয় নাই বলিয়া-_অর্থাৎ দৃত্ত দ্রব্য একাস্ত (অপরিণামিরপে ) নিত্য এইরূপ বাদের 
অনভ্যুপগম হেতু বা আমাদের মতে তাহা স্বীকার কর! হয় না বলিয়া । “তদেতদিতি' ৷ আমাদের 
মতে দৃশত্রব্য পরিপামিনিত্য, কুটস্থনিত্য নহে । এই ব্রৈলোক্য ব৷ সমস্ত ব্যক্ত ভাব, ব্যক্তি হইতে 



৬৭৬ ভাস্বতী। [ এ১৩ 

ব্ক্তাবস্থায়াঃ, অপৈতি-__অপগচ্ছতি লীয়ত ইতি যাঁবৎ। কন্তচিদ্ ব্যক্তভাবস্ত একন্বরূপেণ 
নিত্যত্বপ্রতিষেধাৎ। অপেতং- লীনম, অপ্যন্তি কম্তচিদ্ বিনাশপ্রতিষেধাদ্--অত্যন্তনাশাস্বীকারাৎ। 
ংসগাৎ-_কারণাবিবিজ্তরূপেণাবস্থানাৎ চ অন্য সুঙ্ষাতা ততশ্চ অন্ুপলবিনীাত্যন্তনাশাদিতি । 

লক্ষণেতি। ভবিষ্যারাগো! বর্তমানো ভূত্ব! অতীতো ভবতীতি ত্র্যধবযোগরূপঃ পরিণামতেদে| 
বাচ্যো ভবতি। এতদেব ক্ফোররতি যথেতি। অক্রেতি। এতৎ পরে এবং দুধয়স্তি, সর্বস্য একদ! 
সর্বলক্ষণযোগে অধবসঙ্করঃ__ত্রিকালসক্করঃ প্রাপ্পোতীতি। অন্য পরিহারো যথা রাগকালে 
দ্বেষোহপি বিগ্ভাতে উভয়য়োবর্তমানত্বেপি ন সঙ্করঃ। তদানভিব্যক্তো দ্বেষে। ভবিষ্যো ভূতো৷ বেতি 
বাচ্যো ভবতি। এবং ব্যবহারসিদ্ধিরেব লক্ষণপরিণামঃ | 

ধর্মাণাং ধর্মনত্বম--বিকারশীলগুণত্বমিত্যর্থ, অপ্রসাধাম্-_অনাধনীয়ং প্রাক সাঁধিতত্বাদিত্যর্থঃ। 
সতি চ-_সিন্ধে ধর্মত্বে লক্ষণভেদোহপি বাচ্যো ভবতি অন্তথা ব্যবহীরাসিদ্ধেঃ। যতো ন বর্তমানকাল 
এবান্ত ধর্মন্ত ধর্মত্ব, ক্রোধকালে রাগম্ত অবর্তমানত্বেছপি চিত্তং ভবিধ্যরাগধর্মরকমিতি বাচ্যং 
তবতীত্যর্থ:। কক্তচিদ ধর্মস্ত সনুদ্রাচারা্-ব্যক্তীভাবাৎ তব্বন্শমবান্ অয়ং ধন্মীতি বাচ্যো ভবতি 

অর্থাৎ ব্যক্ত অবস্থা হইতে অপগত হয় বা লীন হর, কারণ কোনও এক ব্যক্ভাবের নিত্য 
একন্বরূপে থাক! নিষিদ্ধ (পরিণামশীলত্ব হেতু )। অপেতবা লীন হইয়াও তাঁহী (ম্বকারণে ) 
থাকে, কারণ কোনও বস্তুর বিনাশ প্রতিবিদধ অর্থাৎ কোনও ভাব পদার্থের অত্যন্ত নাশ ব! 
সম্পূর্ণ অভাব আমাদের মতে স্বীকৃত নহে। সংসর্গহেতু অথাৎ কারণের সহিত অপৃথক্ ভাবে 
বা লীন হইয়৷ থাকে বলির, ইহার ( অতীত ও অনাগত ধর্খের ) সুতা এবং তজ্জন্তই তাহার 
উপলব্ধি হয় না, তাহার অত্যন্ত নাশ হয় বনির়া নহে। (ধর্মপরিণামের দ্বারা মূল ধন্মীর 
প্রবাহরূপে পরিণাম হইয়া চলিতেছে, অতএব তাহা পরিণামিনিত্য, কুটস্থ বা নিব্বিকার 
নিত্য নহে )। 

লক্ষণেতি' । অনাগত রাগধর্ম বর্তমান হইর়| পুনঃ তাহ। অতীত হয় (এইরূপ দেখা যায়) 
বলিয়া ত্রিকাল যোগ পূর্বক পরিণামতের (ব্যবহারত ) বক্তবা হর়। তাহাই পরিস্ফুট করিয়। 
বলিতেছেন “খেতি” । অত্রেতি'। অপরে ইহাতে এইরূপে দোধ দেন বে আ্বস্ততে একই 
সময়ে সর্ববলক্ষণ যোগ হয় বলির। অধ্বসঙ্কর হইবে অর্থাৎ একই বস্তুকে অতীত-অনাগত-বর্তমান 
লক্ষণযুক্ত বলিলে অতীতাদি ত্রিকালের ভেদ করা যাইবে ন!। ইহার থগ্ডন যথা --রাগকালে দ্বেষও 
(সংস্কাররূপে সুঙ্ষমভাবে ) থাকে, উভয়ে বর্তমান থাকিলেও তাহাদের সাঞ্কধ্য হর না, তখন 
অনভিব্যক্ত ছেষ অনাগত অথবা! অতীতরূপে আছে ইহ! বলা হয়, (অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মের 
অতীতাদিরূপে অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাহাদের বে সাক্বধ্য হর না তাহা বুঝ।ন হইল )। এইরূপে 
( কালভেদ পুর্ববক ) যে ব্যবহার-সিদ্ধি তাহাই লক্ষণপরিণাম। 

ধর্মসকলের যে ধর্মত্ব ব। বিকারশীলভাবে জ্ঞারমান হওয়ার স্বভাব, তাহা অপ্রলাধ্য 
অর্থাৎ সাধিত করা অনাবগ্তক, কারণ পূর্বেই তাহা স্থাপিত কর! হইয়াছে । তাহ! হইলে 
অর্থাৎ ধন্মী হইতে ধর্শের পৃথক এবং তাহার পরিণাঁম সিদ্ধ হইলে, ত্রিকালের দ্বারা তাহার লক্ষণ- 
ভেদও বক্তব্য হয় নচেৎ বাবহার সিদ্ধ হয় না, যেহেতু কেবল বর্তমানকালেই ধর্মের ধর্ত্ব বক্তব্য 
হয় না, (অর্থাৎ বর্তমান উদিত ধর্মুহি ধর্মত্বের একমাত্র লক্ষণ নহে, অতীত অনাগত 
ধর্মের বিষয়ও বলিতে হয়)। যেমন ক্রোধকালে রাগধর্ম অবর্তমান হইলেও, চিত্ত অনাগত 
রাগধর্মযুক্ত__ইহা৷ বলিতে হয়। কোনও এক ধর্মের (যেমন ঘটত্ব-ধর্ধের) সমুঘাচার ব! 
ব্যক্তভাব দেখিয়া সেই ধর্ুক্ত পদার্থকে (মৃত্তিকাকে ) “এই ধন্ী” (ঘটের ধন্মী) এরপ 
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নাধুনা অন্তধন্শর্বান্ ইতি চ। এবং ক্রোধকালে ক্রোধধর্মনবৎ চিত্তং ন রাগধ্ম্মকমিতি উচ্যতে। নচ 
তদ্বচনাৎ চিত্তং ভবিষ্যরাগধর্মৃহীনমিত্যুক্তং ভবতীত্যর্থঃ। কিঞ্চেতি। অতীতানাগতৌ অধ্বানৌ 

অতীতশ্চ বতৃবান্ অনাগতশ্চ বঙ্গ; । এবং ত্রয়াণাং ভেদঃ, তত্েন্ত চ বাঁচকত্বেন 
অতীতাদিশব! ব্যবহিয়ন্তে অতো! ঘুগপদ্ একস্তাং ব্যক্ত তেষাং সম্ভব ইত্যুক্তিবিরুন্ধ! | 

্বব্যপ্কাঞ্জনে! ধর্মঃ অনাগতত্বং হিত্বা৷ বর্তমানত্বং প্রাপ্পোতি ততঃ অতীতে! ভবভীতি ক্রম 
এব অন্মিন্ লক্ষণপরিণাঁমবচনে অধ্যাহাধ্যঃ অস্তীত্যর্থঃ। উক্তঞ্চ পঞ্চশিখাচার্যেণ রূপেতি। 
প্রা্্যাখ্যাতদ। অতিশগ্সিনাং সমুদাচরতাং রূপাদীনাং বর্তমানলক্ষণত্বং, তদ্িরুদ্ধানাঁধঃ 
অতীতাদিলক্ষণত্বিত্যন্মাদ অসঙ্করত্বং সিদ্ধমিত্যর্থঃ। নেতি। ন ধর্মী ত্র্যধবা-যৎ দ্রব্যং 
ধশ্মীতি মন্যতে ন তও ত্র্যধব, কিঞ্চ যে ধর্ম্ান্ডে তু ত্র্যধবানঃ, তে লক্ষিতাঃ অতিব্যক্তা বর্তমানাঃ 
অলক্ষিতাঃ__অবর্তমানা৷ অনভিব্যক্তাঃ। তাস্তাম্-- অতিব্যক্তিমনতিব্যক্তিং বা অবস্থাং প্রাণবন্ত; 
অন্যত্বেন--অতীতাদিলক্ষণেন প্রতিনির্দিশ্রন্তে, তত্তদবস্থাস্তরতে। ন দ্রব্যান্তরতঃ। 

বলা হয, আরও বলা হয় যে “এখন ইহা অন্য ধর্মবান্ (চর্ণত্ব-ধর্মনবান্) নহে'। এইরূপে 
ক্রোধকালে চিত্ত ক্রোধ-ধর্মমযুক্ত, তাহ! রাগধর্মক নহে__এইপ্রকার বলা হয়, তাহাতে চিত্তুকে 
অনাগত রাগধরন্মহীন বলা হইল না। “কিঞ্চেতি'। অতীত এবং অনাগত অধ্বা বা কাল 
অবর্তমান, যাহা অতীত তাহা ব্যক্ত হইযা গিবাছে, যাহ! অনাগত তাহা ব্যক্ত হইবে, এইরূপে 
ত্রিকালের ভেদ হয় এবং সেই ভেদ বলিবার জন্য 'অতীতাদি শব ব্যবহৃত হয়। অতএব 
যুগপৎ একই ব্যক্তিতে (ব্যক্ত ভাবে) তাহাদের সম্ভাবন! অথাৎ একই ব্যক্তভাবে অতীত, 
অনাগত ও বর্তমানের একত্র সম্ভীবনাৰপ যে উক্তি তাহা বিরুদ্ধ ( অর্থাৎ আমাদের কথায় 
এরূপ আসে না, অনর্থক আপনার। ইহা ধরিবা লইয়া এই শঙ্কা করিতেছেন )। 

স্বব্যঞ্জকাঞ্জন অর্থে স্বকীয় ব্যঞ্জক নিমিত্তের দ্বারা অভিব্যক্ত হঘ এরূপ যে ধর্ম, তাহা অনাগতত্ব 
( যেমন মৃত্তিকাতে অনাগতভাবে যে ঘটত্ব-ধম্ম আছে-_-এবপ ভবিষ্যদ্যক্তিকত্ব ) ত্যাগ করিয়া 
বর্তমানত্ব (দৃশ্তমান ঘটত্ব) প্রাপ্ত হর, তাহার পর তাহ! জতীত হয়, এইপ্রকার ক্রম লক্ষণ- 
পরিণামরূপ বচন্ে অধ্াহাধ্য ব| উহ্থ থাকে অর্থাৎ লক্ষণপরিণাঁম যখন বলিতে হয় তখন এরূপ 
লক্ষণ করিয়াই বলা! হয়। ( অনাগত ঘটত্ব-ধর্ম্ম বর্তমান হইয়া পুনঃ অতীত হইল-_ইহাই ঘটত্ব- 
ধর্মের লক্ষণপরিণাম। এস্থলে এক ঘটত্ব-ধর্মাই ভ্রিকালযোগে পৃথক্ লক্ষিত করা হইতেছে। 
মৃত্তিকার ঘটত্বপরিণাম এন্থলে বিবঙ্ষিত নহে, তাঁহ৷ ধম্মপরিণামের অন্তর্গত )। 

পঞ্চশিখাচাধ্যের দাবা উক্ত হইযাঁছে যথা, “রূপেতি”। ইহা পূর্বে (২1১৫ ুত্রের 

টাকায় ) ব্যাখ্যাত হ্ইয়াছে। অতিশরী ধর্মসকলের অথাৎ সমুদ্াচারযুক্ত বা ব্যক্ত রূপাদি 
ধর্মকলেরই বর্তমান-লক্ষণত্ব। যাহারা তাদুশ বর্তমানত্বের বিরুদ্ধ তাহারা! অতীত ও অনাগত। 
এইজপ। অতীতাঁদি লক্ষণের অসঙ্করত্ব বা পৃথক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, সিদ্ধ হয় (ব্যবহীরদৃষ্টিতে )। 
“নেতি,। ধন্দ্ী ত্রযধবা নহে অর্থাৎ যে দ্রব্যকে ধন্মী বল! হয় তাহা ত্র্যধ্বা নহে বা ত্রিকাল- 

রূপ লক্ষণের দ্বারা পৃথক করিয়া লক্ষিত হইবার যোগ্য নহে, যাহারা ধর্ম তাহারাই তিন 
অধ্বা বা কাল যুক্ত। তাহারা হয় লক্ষিত অর্থাৎ অভিব্যক্ত বা বর্তমান, অথবা অলক্ষিত 
অর্থাৎ অবর্তমান বা অনভিবাক্ত (অতীত বা অনাগতরূপে )। ধর্মসকল সেই সেই অর্থাৎ 

অভিব্যক্তি অথবা অনভিব্যক্তি রূপ, অবস্থা! প্রাপ্ত হইয়া, অন্ত্বের দ্বারা! অর্থাৎ অতীতাদি 
লক্ষণের দ্বারা পরম্পরের যে ভিন্নতা তাহা হইতে (কিন্তু তাহা অন্থ দ্রব্য হইয়া যায়, 
এরূপ নহে বলিয়া!) অতীতাদিরূপ অবস্থীস্তরতাঁর দ্বারা তাহারা প্রতিনির্দিষ্ট ব৷ পৃথক্রূপে 



৬৮ _. ভাঙ্বতী। ৩১৩ 

অবস্থেতি। পরোক্তং পোষম্ উত্থাপয়তি। অধ্বনো৷ ব্যাপারেণ --বর্তমানাধবলক্ষিতন্ত অন্যন্য 
ধর্মস্ত ব্যাপারেণ যদা ব্যবহিতঃ কম্চিদ্ ধম স্বব্যাপারং ন করোতি তদা অনাগতঃ, তত্বযবধানরহিতো। 
যদা ব্যাপ্রিয়তে তদ৷ বর্তমানঃ, যদা কৃত! নিবৃত্তস্তদ1! অতীত ইতি প্রাঞ্ডে শঙ্ককো বক্তি ভবময়ে এবং 
ধ্দরধন্মিলক্ষণাবস্থানাং সুদ! সন্ত্বাৎ তেষাং নিত্যতাধায়াৎ ততশ্চ চিতিবৎ কৌটস্থ্যম ইতি। অন্ত 
পরিহারঃ| নাসৌ দোষঃ কন্মাৎ, নিত্যত্বমেব কৌটস্থ্যমিতি ন বয়ং সঙ্গিরামহে। অন্মময়ে 
নিত্যত্বণেব ন কৌটস্্যম। নিত্যতা সন! সত|। তাদৃশমপি ভ্রব্যং পরিণমতে যথা ত্রৈগুণ্যম্। 
গুণিনিত্যত্বেহপি--গুণমপেক্ষ্য গুণিনো নিত্যত্বেংপি-_-অবিনাশিত্বেহপি গুণানাং--ধর্দাণাং 
বিমর্দবৈচিত্র্যাৎ-__বিমর্দাৎ লয়োদয়ন্বপবিকারণীলত্বাৎ বৈচিত্রাম__আনন্তযম্ অনন্তপরিণামঃ অকৌটস্থ্যম্ 
ইত্যথঃ ইত্যম্মাকমত্যুপগম;। তন্মাৎ নিত্যত্বেংপি অকৌটস্থ্যং গুণিগুণানা ম্। 

গুণিযু প্রধানমেব নিত্যং কিন্ত পরিণামস্বভাবকম্ ইতরেষু কাধ্যমপেক্ষ্য কারণন্ত নিত্যত্বম্ 
অবিনাশিত্বং বা। উদাহরণৈরেতৎ ক্ফোরয়তি বথেতি। যথা সংস্থানম্-_-মাকাশাদিভৃতাহ্বাকং 
সংস্থানম্ আদিমৎ--পরোৎপন্নং ধর্মমাত্রং বিনাশি শব্দাদীনাং_ তৎকারণান|ং শব্াদিতন্মাত্রাণাম,, 
অবিনাশিনাম্--ন্বকার্ধ্যাণি তৃতানি অপেক্ষ্য অবিনাশিনাং, তথ! লিঙ্গমাত্রং মহতত্বম. আদিম? বিনাশি 

লক্গিত হয় (ঘট ঘটই থাকে অথচ তাহা অতীতার্দি কালরূপ অবস্থার যোগেই পৃথক রূপে 
ব্যবহৃত হুয়, তাহার উপাদানের পরিণাম ওরূপস্থলে লক্ষ্য নহে )। 

'অবস্থেতি । পরের দ্বারা কথিত দোষ উত্থাপিত করিতেছেন। অধ্বার ব্যাপারের 
দ্বারা অর্থাৎ বর্তমান কাললক্ষিত অন্য ধর্ম্েরে (যেমন উদিত রাগধর্ষ্ের) ব্যাপারের ছারা 
ব্যবহিত বা অবচ্ছিন্ন কোনও ধন্ম (যেমন রাগকালে ক্রোধধন্মন ) যখন স্বব্যাপার না করে 
তখন তাহা (ক্রোধ) অনাগত। সেই ব্যবধান (রাগরূপ ব্যবধান) রহিত হইয়া যখন 
ভাহ৷ ব্যাপার করে ( ক্রোধ যখন ব্যক্ত হয়) তখন তাহ! বর্তমান। এবং যখন তাহা ব্যাপার 
শেষ করিয়। নিবৃত্ত হয় তখন তাহ! অতীত, এইরূপ দেখ! যায় বলিয়৷ শঙ্কাকারী বলিতেছেন 
যে আপনাদের মতে এই প্রকারে- ধর্ম, ধশ্মী, লক্ষণ এবং অবস্থার সদাই অবস্থিতি অর্থাৎ 
তাহার! সদাই (ত্রিকালের কোনও এক কালে) থাকে বলিয়৷ তাহাদের নিতাতা৷ আসিয় 
পড়ে, অতএব চিতির ন্যায় তাহার! কুটস্থ হইয়া পড়িতেছে। এই শঙ্কার পরিহার বথা। 
ইহাতে দোষ নাই, কারণ নিত্ত্বমাত্রই যে কৌটস্থ্য তাহা আমরা বলি না, আমাদের মতে 
নিত্যত্বই কৌটস্থ্য নহে। নিত্যতা অর্থে সদ! সন্তা বা থাকা, তাদৃশ ভাবে স্থিত নিত্য দ্রবোরও 
পরিণাম হইতে পারে, যেমন ত্রিগুণ। গুপি-নিত্যত্বেও অর্থাৎ গুণের (কাধ্যেপ্ন ) অপেক্ষায় 
বা তুলনায় গুণীর (কারণের ) নিত্যত্ব বা অবিনাশিত্ব হইলেও গুণ সকলের বা! ধর্ম সকলের 
বিশর্দবৈচিত্র্য হেতু অর্থাৎ বিমর্দ বা লয়োদয়রূপ বিকারশীলহ্ব হেতু, ধর্মসকলের বৈচিত্র্য 
অথাৎ তাহাদের আনন্ত্য বা অনন্ত পরিণাম হর, সুতরাং তাহার! কৃটস্থ নহে, ইহাই আমাদের 
সিদ্ধান্ত। তজ্জন্ত গুণী এবং গুণ নিত্য হইলেও তাহার! কুটস্থ বা অবিকারি-নিত্য নহে। 

গুণীর ব৷ কারণেরু-মধ্যে প্রধান বা প্রকৃতি ( অনাপেক্ষিক ) নিত্য, কিন্তু তাহা পরিণামশীল, 
মন্যসকলের মধ্যে কাধ্যের তুলনায় কারণের নিত্যত্ব বা আপেক্ষিক অবিনাশিত্ব। উদাঁহরণের দারা 
ইহা পরিম্ফুট করিতেছেন। “যথেতি” ৷ যেমন এই সংস্থান অথাৎ আকাশাদিভৃত-ূপ সংস্থানবিশেষ 
আদিমৎ অথাৎ পরে উৎপন্ন অতএব আদিযুক্ত, ধর্মমাত্র এবং বিনাশী, (কাহার তুলনায়, তছত্তরে 
বলিতেছেন যে ) শব্দাদিদের তুলনায়, অতএব আকাশাদিভূতের কারণ যে শবাদি তন্মাত্র তাহারা 
অবিনাশী, অর্থাৎ তাহাদের কাধ্যরপ স্থলভূতের তুলনাতেই তাহারা অবিনাণী। তজ্রপ লিলমাত্র 
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ধর্ঘর্মাত্রং দ্বকারণানাম্ অবিনাশিনাং সত্বাদিগুণানাম। সত্বাদিগুণানাম্ অবিনাশিত্বং সমাগেব 
নি্ষারণত্বাৎ। ন তেযামস্তি কারণম্ যদপেক্ষয়া তে বিনাশিনঃ সাঃ । তশ্মিন্ মহদাদিদ্রব্যে 
বিকারসংজ্ঞ। । তাত্বিকমুদাহরণমুক্ত! লৌকিকমুদাহরণমাহ। তত্রেতি। মুগমম্। ঘটো! 
নবপুরাপতাং-_নবপুরাণতাখ্যং বৈকল্পিক কালজ্ঞানজন্তম, অবস্থানং, ন তু অত্র কশ্চিদ্ ধর্মভেদে! 
বিবক্ষিতঃ অস্তি, অন্ুভবন্--ন হি বস্ততো ঘটে! বৈকল্লিকং তমবস্থাভেদম. অন্ুভবতি কিন্তু ঘটজ্্ঃ 
কশ্চিৎ পুরুষ এব তম, অনুভবন্ মন্ততে নবোহ্রং ঘটঃ পুরাণোহয়মিত্যাদিঃ | ঘটম্ত জীর্ণতাদয়ে। 
নাত্র বিবঙ্ষিতান্ডে হি ধর্ম্পরিণামান্তর্গতা ইতি বিবেচ্যম.। 

ধর্মিণ ইতি। অবস্থা দেশকাঁলভেদেন অবস্থানং ন চ অবস্থাপরিণানঃ। অতঃ 
কশ্াচিন্ধম্্স্য বর্তমানত। কস্যচিদবর্তমানতা ব| কালিকাবস্থানভেদ এব। এবং ব্যক্তাব্যক্ত- 
স্থৌল্যসৌন্ষ্য-ব্যবহিতাব্যবহিত-সনিকষ্টবি প্রক্রাঃ সর্বে পরিণামরূপা ভেনা অবস্থানভেদ এবেতি 
বক্তব্যম। অতশ্চ অবস্থানভেদরূপ এক এব পরিণামে! ধন্্াদিভেদেনোপদশিতঃ। এবমিতি। 
উদ্দাহরণান্তরেঘপি সনানো বিচারঃ। এত ইতি। পূর্বোক্তমুখাপয়ন্ উপসংহরতি। অবস্থিতস্ত-- 
ন চ শৃশ্যতাপ্রাপ্তন্য দ্রব্যস্য পূর্ববর্ম নিবৃত্ত ধর্থান্তরোদয় ইতি সামান্যং পরিণামলক্ষণমূ। স চ 
পরিণামে ন ধর্থিম্বূপন্ অতিক্রামতি কিন্তু ধর্ম্যাশ্রয়ে। ধর্ম্যন্থগত এব ব্যবহিয়তে। এবং ধর্দ্যনগতে। 
ধন্মীন্তথারূপ এক এব পরিণাম্ঃ সর্বান্ অমুন্_ ধর্মলক্ষণাবস্থারপান্ বিশেষান্__পরিণামতেদান্ 

যে মহত্ত্ব তাহাও স্বকারণ অবিনাশী সত্বার্দি গুণের তুলনান্ন আদিমৎ, বিনাশী এবং ধর্থরমান্র। 
সত্তাদিগুণের যে অবিনাশিত্ব তাহাই বথার্থ ( আপেক্ষিক নহে ) যেহেতু তাহাদের আর কারণ নাই। 
তাহাদের এমন কোনও কারণ নাই যাহার তুলনায় তাহার! বিনাশী হইবে । তজ্জন্য সেই মহদা্দি 
দ্রব্কে বিকার বা বিকৃতি বল! হয়। 

তাত্বিক উদাহরণ বলিয়া লৌকিক উদাহরণ বলিতেছেন । “তত্রেতি | স্থুগম। ঘট নবতা 
ও পুরাণতা৷ অর্থাৎ নব-পুরাণত! নামক যে বৈকপ্লিক ও কালজ্ঞনি হইতে জাঁত অবস্থানভেদ তাহা। 
এস্থলে ( জীর্ঘতা্দিরপ ) কোন ধর্মমভেদের বিবক্ষা নাই । অন্ুভবপূর্ববক অর্থে ( বুঝিতে হইবে যে) 
বস্তুত ঘট তাহার নিতের সেই বৈকল্পিক অবস্থাভেদ অনুভব করে না, কিন্তু ঘটজ্ঞানসম্পন্ন কোনও 
পুরুষই তাহা হন্ুভব করিয়! মনে করে “এই ঘট নব, “ইহা! পুরাতিন+ ইত্যাদি। এস্থলে 
ঘটের জীর্ণতাদির কোনও বিবঙ্গা নাই, কারণ তাঁহার! ধঙ্দ্পরিণামের অন্তর্গত-_ইহ। বিবেচ্য । 

( সর্ধপ্রকার পরিণামের সাধারণ লক্ষণ বলিতেছেন ) ধর্শিণ ইতি” । অবস্থা অর্থে দেশকাল- 
ভেদে অবস্থান, ইহা অবস্থাপিরিণাম নহে । অতএব কোনও ধর্মের বর্তমানত৷ এবং কোনও ধর্মের 
( অতীতানাগতের ) অবর্তমানত। যে বল! হয় তাহা কালিক অবস্থানভেদ মাত্র। এই প্রকারে 
ব্যক্ত-অব্যক্ত, স্থুল-সথপ্ম, বাবহিত-অব্যবহিত, নিকটবর্তী-দুরবর্তী ইত্যাদি সর্বপ্রকার পরিণামরূপ 
যে তেদ তাহা এক এক প্রকার অবস্থানভেদ ইহাই বক্তব্য । অতএব অবহানভেদরূপ এক পরিণাঁমই 
ধন্মাদিভেদে উপদশিত হইঞ্জা্ছে। “এবমিতি,। অন্ত উদাহরণেও এইরূপ বিচার প্রযোক্তব্য। 

“এত ইতি | পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত উত্থাপিত করিয়া উপসংহার করিতেছেন। অবস্থিত অর্থে 
যাহা (শৃষ্ঠবাদীদের ) শৃন্ভভ-গ্রাগ্ড নহে, কিন্ত যাহার সঙ স্থাপিত, তাদশ ভরবোর (ধন্মারি) পূর্ব 
ধর্ঘ নিবৃত্ত হইলে পর যে অন্য ধশ্টের উদয় তাহা সামানত পরিণামের লক্ষণ, অর্থাৎ 
সবপরিণামেরই উহ। সাধারণ লক্ষণ। সেই যে পরিণাম তাহা ধন্ার ্বরূপকে অতিক্রম করে না। 
কিন্তু ধন্মীকে আশ্রয় করিয়! তাহার অগ্গুগত হইয়াই ব্যবহৃত হয়--অর্থাৎ ধর্মী বস্তুত একই থাকে। 
তাহার ধঙ্বেরই পরিণাম হইতে থাকে। এইরপে ধর্মীতে অনুগত ধর্দের অন্তথারপ একই পরিণাম 
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অভিপ্নবতে ব্যাপ্সোতীত্যথ? | 
১৪। যোগ্যতেতি। ধশম্মিণো যোগ্যতাবচ্ছিন্ন-_যোগ্যতা--প্রকাশযোগ্যতা ক্রিয়াযোগ্যত। 

স্থিতিযোগ্যতা চেতি, এতাভি জ্ঞে যযোগ্যতাভিঃ অংচ্ছিননা-স্্তত্বদ্ যোগ্যতামাত্রন্ত যা প্রাতি- 
ব্বিকী বিশিষ্টা শক্তিরিত্যর্থঃ স এব ধর্ট। তস্য চ ধর্স্য যথাবোগ্যফলপ্রসবভেদাৎ সন্তাবঃ_ 
পর্বপরাস্তিত্ব্ অন্ুমানপ্রমাঁণেন জ্ঞায়তে। একস্য চ ধশ্মিণঃ অন্তঃ অন্শ্চ- বহুঃ, অসংখ্যাত। 
ইতি যাঁবদ্ ধর্শঃ পরিদৃশ্ততে। অত্রেদমূহনীয়ম্ পদার্থনিষ্ঠো ভ্ঞাতভাবো ধর্ম্ঃ। ধর্ষ্েব 
পদার্থা জ্ঞায়ন্তে। অতো! ধর্াঃ প্রমাণাদিসর্ববৃত্তিবিষয়াঃ। তে চ মুলতন্ত্রিবিধাঃ প্রকাশ- 
ধর্মাঃ ক্রিয়াধন্মীঃ স্থিতিধন্্মাশ্চেতি। তে পুনস্ত্রিতয়া--বাস্তবাশ্চি আরোপিতাশ্চ তথা অবাস্তব- 
বৈকল্িকাশ্চেতি। সর্বে এতে পুন লক্ষণভেদাৎ শান্ত! বা উদ্দিতা বা অব্যপদেশ্। বেতি বিভজ্যন্তে। 
তত্র কতিচিদ্ ধর্ম উদদিতা মত্যন্তে শাস্তাব্যপদেশ্তাশ্চ অসংখ্যাতা ইতি। 

তত্রেতি। বর্তমানধন্মী বাপারকৃতঃ । অতীতানাগতা ধর্ম ধর্থিণি সামান্সেন_-অভিন্ন 
তাবেন সমন্বাগতাঃ_অন্তর্গতাঃ | তদা তে ধর্মিস্বরূপমাত্রেণ তিষ্ঠন্তি। বথ| ঘটত্ধন্মে উদ্দিতে 
পিওুত্চুরণত্বাদরো মৃতস্বরূপেণৈব তিষ্ঠন্তি। তত্র ত্র ইতি। স্ুগমম্। তদিতি। তত তস্মাৎ। 
অথেতি। অব্যপদেস্তা ধর্মী অসংখ্যাতাঃ। তৈঃ সর্ববস্তনাং সর্বসম্তবযোগ্যতা। ম্মত্রোক্তং 

এ সকলকে অর্থাৎ ধর্ম, লক্ষণ 'ও অবস্থারূপ বিশেষকে বা ত্রিবিধ পরিণামকে অভিপ্ুত বা ব্যাপ্ত 
করে, (সবই &ঁ এক পরিণামলক্ষণের অন্তর্গত )। 

১৪। “যোগ্যতেতি”। ধন্মী সকলের যে যোগ্যতাবচ্ছিন্ন শক্তি তাহাই ধর্ম, বোগ্যত। _ষণা 
প্রকাশ-যোগ্যতা, ক্রিয়-বোগ্যতা৷ ও স্থিতি-যোগ্য তা, এই কর প্রকারে জ্ঞাত হওয়ার যোগাতার দ্বারা 
বাঁহা অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ এ প্রকার প্রকাশা।দিরূপে জ্ঞাত হওয়ার যোগ্যতার যাহা প্রাতিষ্িক ব| 
প্রত্যেকের নিজন্ব, শক্তি তাহাকে ধর্ম বলে। (ধর্মী প্রকাশ, ক্রিনা ও স্থিতি এই ব্রিবিধ ধর্মের 
অসংখ্যপ্রকার ভেদে বিজ্ঞাত হয়। যেমন নীলত্বধর্ম, তাহা ধন্মীতে থাকে এবং অতীত, অনাগত 
ও বর্তমান সর্বকালেই নীলরপে জ্ঞাত হওয়ার যোগ্য, ধন্মীর তাদৃশ বে বিশিষ্ট যোগ্যতা তাহাই ধর্ম) 
সেই ধর্মের যথাযোগ্য ফলোতপাদনের ভেদ হইতে তাহার সগ্ঘাব অর্থাৎ পূর্বে ছিল এবং পরেও 
ষে থাকিবে তাহা অনুমান প্রমাণের দ্বার! জ্ঞাত হওয়া যায়। একই ধন্মীর অন্য-মন্ অর্থাৎ বনু 
বা অসংখ্য ধর্ম দেখা বার। এস্থলে এবিষর় উহনীয় (উত্থাপিত করিয়। চিন্তনীয়) যে, কোনও 
পদার্থে অবস্থিত বে জ্ঞাত ভাব তাহাই তাহার ধর্ম । ধর্থের দ্বারাই পদার্থ জ্ঞাত হয়, অতএব 
ধর্মস্কল প্রণাণাদি সর্দাবৃত্তির বিষর, তাহারা মূলত তিন প্রকার যথা, প্রকাশ-ধর্ম, ক্রিয়া" 
ও স্থিতি-ধর্ম। তাহার! প্রত্যেকে আবার তিন ভাগে বিভাজ্য যথা, বান্তব, আরোপিত এবং 
বৈকল্লিকরূপ মবাস্তব। এই সমন্ডই আবার লক্ষণভেদ অনুঘারী শান্ত, উদিত এবং অব্যপদেশ্তরূপে 
বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে ধর্মের কতক গুলিকে উদ্দিত ( বর্তনানরূপে, ) বলিয়া! মনে হয় এবং শান্ত ও 
অবাপদেন্ত ধর্ম অগংখ্য (কারণ প্রত্যেক ত্রন্যের অদংখ্য পরিণাম হইপ্া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও 

ংখা পরিণাম হওরীর যোগ্যতা আছে )। 
তত্রেতি' ৷ বর্তমান ধর্ম সকল ব্যাপারকারী (ব্যক্ত ), অতীত ও অনাগত ধর্সকল ধন্শীতে 

সামান্ত অর্থাৎ অভিন্নভাবে সনন্বাগত ব| তাহার অন্তর্গত হইয়া ( মিশাইয়া) থাকে, তখন তাহার 
ধশ্িস্বরূপে থাকে । যেমন ঘটত্বধর্্ম উদিত হইলে, পিগুত্ব, চর্ণত্ব আদি ধর্্ব সকল মৃতিকাশ্বরূপেই 
থাকে। “তত্র ত্রয় ইতি সুগম। “দিতি । তত অর্থে তজ্জন্ু। “অথেতি'। অব্পদেশ্ঠ 
ধর্মদকল অসংখা, তাহা হইতে সর্ববস্তর সর্বরূপে সম্ভবযোগ্যতা হয় (যেহেতু অসংখ্যের মধ্যে 
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পূর্বাচার্য্েঃ। জলভৃম্যোঃ পরিণামভূতং রসাদিবৈশ্বরপ্যং__বিচিত্ররসাদিম্বরূপং স্থাঁবরেষু-_উত্ভিজ্জেযু 
ৃষ্টং তথা স্থাবরাণাং বিচিত্রপরিণামো৷ জঙ্গমপ্রাণিষূ-_উত্ভিদ্ভুক্ষু। জঙ্গমানাম্ অপি তথা স্থাবর- 
পরিণামঃ। এবং জাত্যহচ্ছেদেন__জলভূম্যাদিজাতেরনুচ্ছেদেন, ধর্ষিরূপেণ জলাদিজাতে ধর 
বর্তমানত্বং তেন ইত্যর্থঃ, সর্বং সর্বাত্মকমিতি। 

দেশেতি। সর্বন্ত সর্বাত্মকত্বেংপি ন হি সর্বপরিণাম; কস্াদ্ ভবতি ল তু দেশাদিনিয়মিতো 
তবতি। দেশকালাকারনিমিত্তাপবন্ধাদ্-_অধোগ্যদেশাদিপ্রতিবন্ধকাৎ ন সমাঁনকালম-_একদ। 
আত্মনাং__ভাবানাম্ অভিব্যক্তিঃ। দেশকালাপবন্ধঃ-নৈকশ্মিন্দেশে নীলপীতয়ে। ধর্ীয়োঃ বুগ- 
পদ্দতিব্যক্তিঃ। আকারাপবন্ধঃ১-ন হি চতুরশ্রমুদ্রর/। ব্রিকোণলাঞ্ছনম। নিমিত্তম্-_ অন্তদ্ 
উদ্তবকারণম্ যথা অভ্যাসার্দেব চিত্তস্থিতিরিত্যাদি, অভ্যাসরূপনিমিত্তাপবন্ধাৎ ন চিত্তস্ত ন্থিতিঃ 
স্তাৎ। অভিব্যক্তেঃ প্রতিবন্ধভৃতাদ্ অবোগ্যদেশাদেরপগমাদেব অভিব্যক্তিঃ নাঁকম্মাৎ। 

যইতি। বঃ পদার্থ এতেষু উক্তণঞ্ষণেধু অভিব্যক্তানভিব্যক্তেঘু ধর্শেষু অনুপাঁতী__তাদুশাঃ 
সর্বে ধর্ম যন্িষ্ঠঠ ইতি বুধ্যতে স সামান্তবিশেষাত্মা_-সামান্রূপেণ স্থিতা অতীতানাগতা ধর্াঃ, 
বিশেষরূপেণাভিব্যক্তা বর্তমানধর্মাঃ তদাত্মা--তৎস্বরূপঃ, অন্বরী--বহুধন্্াণামা শ্রয়রপেণ ব্যবহ্িয়মাণঃ 
পদার্থ] ধন্মী। যন্ত তু ইতি। একতত্বাভ্যাস ইতি সথত্রব্যাখ্যানে যৎ কৃতং টবনাঁশিকদর্শনখগুনং 

সবই পড়িবে )। বথা৷ পূর্ববাঢাধ্যের দ্বারা উক্ত হইঘ্বাছে--জল ও ভূমির পরিণামভূত বাঁ বিকৃত 
হইয়া পরিণত যে রসাদিবৈশ্বরূপ্য অর্থাৎ বিচিত্র বা অসংখ্য প্রকার বে রস-গন্ধ-আরি-স্বরূপ তাহা 
স্থাবর বস্ততে অথাৎ উদ্ভিদে দেখা বায়, সেইরূপ স্থাবর বস্ত্র বিচিত্র পরিণাম জঙ্গম প্রাণীতে অর্থাৎ 
উদ্ভিব্ভোভীতে দেখা বান্ন। জঙ্গম প্রাণীদেরও তেমনি স্থাবর পরিণাম হয়। এইরূপে জাত্যনুচ্ছেদ- 
পূর্বক অর্থাৎ জলভূমি আদি জাতির নাশ না হইয়াও অর্থাৎ জলত্ব, ভূমিত্ব আদি ধর্ম সকল 
ধশ্মিরূপে বর্তমান থাকে বলির, সমস্তই সর্ববাত্মিক অর্থাৎ সর্ধব বন্ধই সর্ধ্ব বস্তে পরিণত হইতে পারে। 

“দেশেতি। সর্ধ্ব বস্তর সর্ববাত্মকত্ব সিদ্ধ হইলেও সর্বপ্রকার পরিণাম যে অকম্মাৎ বা 
কার্ণব্যতিরেকে উৎপন্ন হয় তাহা নহে; তাহার! দেশাদির দ্বারা নিয়মিত হ্ইয়াই হয়। 
দেশ, কাল, আকার ও নিমিত্ের দ্বারা অপবন্ধ বা অধীন হইয়াই তাহা হয়, অর্থাৎ অযোগ্য 
( কোনও বিশেষ পরিণামকে ব্যক্ত করিবাব পক্ষে যাহ। অযোগ্য ) দেশাদিরূপ প্রতিবন্ধকহেতু 
সমানকালে বা একই সময়ে নিজেদের অর্থাৎ ( অনাগতরূপে স্থিত) ভাব সকলের অভিব্যক্তি 
হয়না । দেশ এবং কালের দ্বারা অপবন্ধ (বাধিত হওয়া) "যেমন, একই বস্ততে একই কালে 
নীল এবং পীত ধর্মের অভিব্যক্তি হয় না। আকারের দ্বারা অপবন্ধ যেমন, চতুষ্ষোণ মুদ্রার 
দ্বারা ভ্রিকোণাকৃতি ছাপ হইতে পারে না। নিমিত্ত অর্থে অন্ত কিছুর উদ্তবের নিমিত্ত, যেন, 
অভ্যাসরূপ নিমিত্ের দ্বারাই চিত্ত স্থির হয়, অভ্যাসরূপ নিমিভ্তের অপবন্ধ বা বাধা! 'ঘটিলে 
চিত্তের স্কিতি হয় না। অভিব্যক্ত হইবার প্রতিবন্ধভৃত বা বিরুদ্ধ বলিয়া যাহা অযোগ্য এরূপ 
দেশাঁদি কারণের অপগম হইলেই যথাযোগ্য ধর্মের অভিব্যক্তি হয়, অকন্মাৎ বা নিফারণে 
হইতে পারে না। 

য ইতি” । যে পদার্থ এই সকলের অর্থাৎ পূর্বোক্ত লক্ষণযুক্ত, অভিব্যক্ত ও অনভিব্যক্ত 

ধর্মের অনুপাতী অর্থাৎ তাদৃশ ধর্ম্সকল যাহাতে নিষ্টিত বা সংস্থিত বলিয়া জ্ঞাত হয়, সেই 
সামান্ ও বিশেষ-আাত্মক অর্থাৎ সামান্রূপে ( কারণে লীন হইয়! ) স্থিত যে অতীতানাগত ধর্ম 

ও বিশেষরূপে অভিব্যক্ত যে বর্তমান ধর্ম-_-তদাত্মক বা ততম্বরূপ, এবং অন্বয়ী বাঁ বহুধর্ম্ের আশ্রয়- 

রূপে যাহ। ব্যবহৃত হয় সেই পদার্থ ই ধর্থী। যস্য তু ইতি'। একতত্বাত্যাস স্বত্রের ব্যাখ্যানে 

৮৩৬ 
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তৎ সংক্ষেপতো বক্তি। লুগমম্। বৈনাশিকনয়ে ভোগাভাবঃ স্থৃতাভাবঃ তথা চ যোহহমদ্রাক্ষ ম্ 
সোহহং স্পৃশানীতি প্রত্যভিজ্ঞাইসঙ্গতিরিতি গ্রসজ্যেত। তন্নাৎ স্থিত:-_অন্তি অন্বয়ী ধন্মী যো 
ধর্ীন্তথাত্বম্ অভ্যুপগতঃ-_যে। ধর্মেযু একরূপেণ স্থিতো যন্ত চ ধর্মঃ অন্থথাত্বং প্রাপ্োতীতি 
অনুভূয়মানঃ প্রত্যভিজ্ঞারতে | তন্মান্নেদং বিশ্ব ধর্মমমাত্রং প্রতীতিমাত্রং নিরন্বযং-_শৃল্ঠমূলকমিত্যর্থঃ | 

১৫। একস্যেতি। একস্য ধর্ষণ একশ্মিন এব ক্ষণ এক এব পরিণাম ইতি প্রসক্তে_ 
প্রাণ্থে ইত্যর্থ: পরিণামান্তত্স্য গোচরীভূতস্য কারণং ক্ষণিকান্তত্বক্রমঃ | য ইতি ক্রমলক্ষণমাহ। কস্যচিদ্ 
ধর্মাস্য সমনন্তরধধ্মঃ_ অব্যবহিতপরবর্তী ধর্মঃ, পূর্বস্য ক্রম ইন্যর্থঃ, যথ! পিগুত্বস্য ধর্ম্পরিণামক্রম- 
স্তৎপশ্চান্ভীবী ঘটধর্ম্ঃ। তথাবস্থেতি। ন চ ঘটন্ত পুরাণতাত্র জীর্ণতা। জীর্ণতা হি ধর্মপরিণামঃ। 
এবধর্মলক্ষণা ্ রান্তস্য ঘটস্য উৎপত্তিকালমপেক্ষ্য ভেদবিবক্ষয়। উচ্যতে অভিনবোহয়ং পুরাণৌহয়মিতি। 
ঘটস্য দেশান্তরাবস্থানমপি অবস্থাপরিণামঃ।  উদাহরণমিদং ঘটত্বরূপাম্ একামুদিতধন্্বসমন্িং 
গৃহীত্বা উত্তম্। তত্র বর্তমানলক্ষণক-ঘটত্বধন্মস্য নাশ্তি ধর্্ান্তরত্বং নাস্তি চ লক্ষণান্তত্বং, তথাপি 
চ ষঃ পরিণামে বক্তবো। ভবতি সোহ্বস্থাপরিণাম ইতি দিক। ধর্মির্পেণ মতগ্য ঘটধর্মিণঃ 
পরিণামে! যন্ত্র বক্তব্যে ভবেৎ তত্র বিবর্ণ তাজীর্ণতাদয়োহপি ধর্মপরিণামঃ স্যাৎ। 

(১1৩২ ) বৈনাশিক মতের যে খণ্ডন করিয়াছেন তাহাই পুনরায় সংক্ষেপে বলিতেছেন। স্ুগম। 
বৈনাশিকমতে ভোগের অভাব, স্থতির অভাব এবং “যে-আমি দেখিয়াছিলান সেই আমিই স্পর্শ 
করিতেছি”-_এরপ প্রত্যভিজ্ঞারও সঙ্গতি হয় না। তজ্জন্ত ( একজাতীর বহুপদার্থে অন্ুম্যত ) 
এমন এক অন্বয়ী ধর্মী অবস্থিত ব! আছে যাহ! (মূলতঃ একই থাকিয়। ) কেবল ধর্মের অন্যথাত্ত 
অস্থ্যপগত হইয়া বা প্রাপ্ত হওত অর্থাৎ যাঁহ! বহু ধর্ম সকলের মধ্যে একই উপাঁদানবপে অবস্থিত 
এবং যাহার ধর্ম সকলই অন্যথাত্ব প্রাপ্ত হয়_এইরূপে অনুভূযমান হইয়া প্রত্যভিজ্ঞাত হয় 
( অর্থাৎ যাহার পরিণাম হইতে থাঁকিলেও “ইহা সেই এক বস্তরই পরিণাম এরূপ বোঁধ হয় )। 
অতএব এই বিশ্ব যে কেবল ধর্মমাত্র ব| প্রতীতিমাত্র (বিজ্ঞায়মান ধর্মের সমষ্টিমাত্র) অথবা 
নিরন্বয় বা ধশ্মিরপ মূল-হীন তাহ! নহে। 

১৫। “একস্যেতি'। এক ধশ্মীর একক্ষণে একই পরিণাম হয় এই প্রসঙ্গ হুয় বলিয়া অর্থাৎ 
এইরূপ নিয়ম পাওয়া যাঁর বলিয়া, গোচরীভূত পরিণামের অন্ততার কারণ ক্ষণব্যাপী অন্তারপ ক্রম 
অর্থাৎ ক্ষপব্যাপী হুঙ্্ পরিণাম বাহ! লৌকিক দৃষ্টিতে গৃহীত হয় ন! তাহার সমষ্টিই প্রত্যক্ষীতৃত 
স্থল পরিণামের কারণ। “ঘ ইতি । ক্রমের লক্ষণ বলিতেছেন। কোনও ধর্মের যাহা সমনন্তর 
ধর্ম অর্থাৎ অব্যবহিত পরবর্তী ধর্ম তাহাই এ পূর্বব ধর্মের ক্রম। যেমন পিগুত্বের পরবর্তী 
যে ঘটত্ব ধর্ম তাহাই তাহার (পিগুত্বের) ঘটত্বরূপ ধর্ম্পরিণাম-ক্রম। “তথাবস্থেতি? | 
এস্থলে ঘটের পুরাণত] অর্থে স্ীর্ণতা নহে, কারণ জীর্ণত৷ বলিলে ধন্ম্পরিণাম বুঝাঁয়। একই ধর্মরূপ 
লক্ষণযুক্ত ঘটের উৎপত্তিকাঁল লক্ষ্য করিয়! তাহার ভেদ বলিতে হইলে (পার্থক্য স্থাপনের জন্য ) 
বল! হয় “ইহা নূতন, ইহা পুরাতন” । ঘটের দেশান্তরে অবস্থানও ( তাহার ধর্ম বা লক্ষণ পরিণাম ন| 
হইলেও ) অবস্থাপরিণাম ( যেমন “এই স্থানের ঘট+ এবং €ধ স্থানের ঘট” এইরূপে ভেদ স্থাপন )। 
ঘটত্বরূপ একই উদিত ঝ! বর্তমান ধর্ধসমষ্টিকে লক্ষ্য করিরাই এই উদাহরণ উক্ত হইয়াছে। এই 
উদ্দাহরণে বর্তমান-লক্ষণক ঘটত্ব ধর্শের ধন্মাস্তরতা বা লক্গপীস্তরত! নাই তথাপি যে পরিণাম বক্তব্য 
হয় তাহাই অবস্থাপরিণাম, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে। ধর্ণিরূপে গৃহীত ঘটধর্মার অর্থাৎ ঘটকেই 
ধন্মিরপে গ্রহণ করিয়৷ তাহার পরিণাম বথায় বক্তব্য হয় সেম্থুলে বিবর্ণতা, জীর্ণতা আদিও 
ধর্মপরিণাম হুইবে ( ঘটধর্ীর তাহ৷ ধর্্পরিণাঁম )। 
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সা চেতি। সাঁ চ পুরাণত1- তৎকালাবচ্ছিন্নাঃ সর্বে অবস্থাপরিণামা ইত্যর্থঃ ক্ষণপরম্পরা- 
সুপাতিনা- ক্ষণপরম্পরানুগামিন। ক্রমেণ-_ ক্ষণব্যাপিপরিণতিক্রমেণেত্যর্থঃ অভিব্যজ্যমানা পরাং 
ব্যক্তিং-_ত্রিবার্ধিকোহয়ং ঘট ইত্যাদিরূপেণ লোকগোচরত্বমিত্যর্থ আপ্ভত ইতি। ধর্মলক্ষণাভ্যাং 
বিশিষ্টঃ-_ধর্নলক্ষণতেদবিবক্ষাহসত্েহপি তদন্যো যদ্ অবস্থাপেক্ষয়। ভেদবচনং স তৃতীয়ঃ অয্নং পরিপামঃ। 

ত এত ইতি। এতে ক্রম ধর্মধর্মিভেদে সতি প্রতিলবন্বরূপাঃ -ন্যায়েনানুচিন্তনীয়াঃ। কথ: 
তদ্ ব্যাখ্যাতপ্রায়ম্। ধর্মোহপি ধম্মী ভবত্যন্ধর্্মাপেক্ষর।, যথা ঘটে! ধর্মী জীর্ণতাদয়স্তস্য ধর্ম্মাঃ, 
মুদ্ ধন্মী পিগুত্বঘটত্বাদয়ন্তস্য ধর্মাঃ, ভূত ধর্দিণস্তেযাং ভৌতিকানি ধর্মী, তন্মাত্রধর্া ধর্থিণঃ 
ভূতানি তেষাং ধর্মাঃ, অভিমানে! ধর্মী তন্মাত্রেত্রিযাণি তস্য ধর্্মাঃ, লিঙ্গমাত্রং ধর্শি অহঙ্কারন্তস্য 
ধর্ম, প্রধানং ধর্মি লিঙ্গং ত্য ধন্মঃ। ন চত্রগুণ্যং কসাচিদ্বর্মঃ। অতঃ পরমার্থতো মুলধর্ষিণি 
প্রধানে ধর্মরধর্মিণোঃ অভেদোপচারঃ__একত্বপ্রতীতিঃ। তন্বারেণ -অভেপোেপচারদ্বারেণ সঃ--" 
মূলধন্মী এবাভিধীয়তে ধর্ম ইতি। তদা অং ক্রমঃ একত্বেন__পরিণামক্রমেণ এব প্রত্যবতাসতে | 
গুণানামভিভাব্যাতিভাবকরূপ| তদ। এক] বিক্রির! বক্তব্য তবভীত্যর্থ;। 

চিত্তস্যেতি। চিত্তস্য ছ্য়ে__দ্বিবিধা ধর্্াঃ পরিদৃষ্টা;__অনুতূমানাঃ প্রমাণীদিপ্রত্যয়রূপা*, 
অপরিদৃষ্টাঃ___বস্তমাত্রাত্বকাঃ সংস্কাররূপেণ স্থিতিম্বভাবাঃ তৎকাধ্যেণ লিঙ্গেন তৎসত্তানুমীয়তে। তে 

“সা চেতি”। সেই পুরাঁণতা (যাহা, কেবল কাল-লক্ষিত, এক্ষেত্রে জীর্ণতা বক্তব্য নহে) অর্থাৎ 
তৎকালাবচ্ছিন্্ন সমন্ড অবস্থাপরিণাম, তাহ! ক্ষণের পারম্পধ্যের 'অন্ুপাতী বা পর পর ক্ষণের অন্ুগামী 
ক্রমের দ্বারা অর্থাৎ ক্ষণব্যাপি-পরিণ|মরূপ ক্রমের দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়! চরম ব্যক্ততা লাভ করে, 
যথা “এই ঘট ত্রিবার্ষিক' ইত্যাদিরূপে সাধারণ লোকের গোচরীভূত হয়। অর্থাৎ তিন বৎসরের 
পুরাণ ঘট বলিলে তিন বৎসরে যতগুলি ক্ষণ আছে ততক্ষণিক পুরাণ বলা হয়। ধর্ম ও লক্ষণ 
হইতে পৃথক্ অর্থাৎ ধন্ম ও লক্ষণরূপ ভেদের বিবক্ষ| না থাকিলেও তাহা হইতে পৃথক্ কেবল 
অবস্থা-সাপেক্ষ কোনও বস্র যে ভেদ লক্ষিত কর। হয় তাহাই এই তৃতীয় ( অবস্থা-) পরিণাম্। 
( অর্থাৎ বহু ক্ষণের অন্ুভবকে সমষ্টিতৃত করিয়। আমাদের যে কাঁল-জ্ঞান হয় সেই কালজ্ঞান-সহযোগে, 
জীর্ণতাঁদি লক্ষ্য না করিয়া, আমরা কোনও বস্তুকে যে “পুরাতন ব! নিব বলি তাহ। অবস্থাপরিণাম )। 

তি এত ইতি” । এই ক্রমসকল ধর্ম ও ধন্দীর ভে থাকিলে তবেই প্রতিলব্বন্বরূপ হইতে পারে 

অর্থাৎ তবেই স্ঠায়ত অন্ুচিন্তনীয় হয়। কেন, তাহ! বহুশ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কোনও এক 

ধন্মও অন্ত ধ্বের তুলনায় ধর্িরূপে গণিত হয়। যেমন ঘট এক ধন্মা, জীর্ণতাদি তাহার ধর্ম্। মৃত্তিকা 
ধম্্ী _পিণুত্ব-ঘটত্বাদি তাহার ধর্মম। ভূতধর্মরূপ ধর্মী সকলের (অর্থাৎ আকাশাদি ভূতের ) ভৌতিকরা 

ধর্ম। তন্মাত্রধর্ম সকল ধন্মী, ভূত মকল তাহাদের ধর্ম । অভিমান ধর্মী, তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয় সকল 

তাহার ধর্ম । লিঙ্গমাত্ররপ ধর্্রীর অহঙ্কার ধর্ম । প্রধান ঝ প্রক্কৃতি ধর্সী-_লিঙ্গমাত্র তাহার ধর্ম । ব্রিগুণ 

কাহারও ধর্ম নহে, অতএব পরমারথ্টিতে মূলধন প্রধানে ধর্ম এবং ধশ্মীর অভেদ-উপচার হয় বা 
একত্ব-প্রতীতি হয়। তত্দারা অর্থাৎ অভেদোপচার-হেতু তাহা অথাৎ মূলধন্মী ধর্ম বলিয়াও 

অভিহিত হয়। তখন এই ক্রম একরূপে বা কেবল পরিণাঁমের ক্রমন্ূপে জ্ঞাত হয় অর্থাৎ তখন 

গুণসকলের অতিভাব্য-অভিভাবক-রূপ এক পরিণামই বক্তব্য হয় (তখন ত্রিগুণের অন্তর্গত 
ফিরামাত্র থাকে এইরূপ বলিতে হয়, কিন্ত দরষটার উপদর্শনের অভাব হেতু সেই ক্রিয়ার কাধ্যরূপ 

কোনও ব্যক্ত পরিণাম দৃষ্ট হইবে না। ইহাকেই অব্যক্ত অবস্থা বলে )। 

চচিত্তস্যেতি | চিত্তের দুই অর্থাৎ ছুই প্রকার ধর্ম যথা, পরিদৃষ্ই ব! প্রমাণাদি প্রত্যয়রূপে 

অনভূয়মান এবং অপরিদৃষ্ট বা বস্তমীজন্বরূপ (যাহার সভমাত্রের জ্ঞান অনুমানের দ্বারা হয়, কিন্ত 
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যথা! নিরোধঃ--সংস্কারশেষঃ। ধন্মঃ--ধন্মীধন্মকন্মীশয়ঃ। সংস্কারঃ_ বাসনারূপঃ, পরিণাম: 
অসংবিদিতবিক্রিয়া, জীবনম্-_চিত্তেন প্রাণপ্রেরণা ৷ শ্রু়তে চ “মনোকরুতেনায়াত্যশ্থিগ্ঘরীরে” ইতি । 
চেষ্ট।_-অবিদিত৷ ক্রিয়া, শক্তিঃ-_ক্রিয়াজননী ইতি এতে সপ্ত দর্শনবজ্জিতাশ্চিততধন্মাঃ | 

১৬। অত ইতি। অতঃ--অতঃপরম্ উপাত্তসর্বসাধনস্য--সংযমসিন্ধদ্য বুভুৎসিতার্থ- 
গ্রতিপত্তয়ে জিজ্ঞাসিতবিষয়বোধায় সংঘমস্য বিষয় উপক্ষিপ্যতে--উপদিম্তত ইত্যর্থঃ। 
ধর্ম্মিতি। ক্ষণব্যাপী পরিণাম এব সুক্ষতমো বিশেষো বিষয়স্ত । সংযমেন তস্ত তৎক্রমন্ত চ 
সাক্ষাৎকরণাৎ সর্বভাবানাং নিমিতবোপাদানং সাক্ষাৎকৃতং ভবতি ততশ্চ অতীতানাগতজ্ঞানম্। 
ধারণেতি। তেন--সংযমেন পরিণামত্রয়ং সাক্ষাতক্রিয়মাণং--সর্বতো বিষয়স্ত ক্রমশঃ ধারণাং 
প্রযোজা ততে৷ ধ্যায়ে ততঃ সমাহিতো ভূত্ব৷ সাক্ষাৎ কুধ্যাৎ। এবং ক্রিয়মাণে তেষু--বিষয়েষু 
অতীতানাগতং জ্ঞানং সম্পাদয়তি। 

১৭। শবার্থপ্রত্যয়ানাম্ ইতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করঃ_যে| বাচকঃ শব্ঃ স এবার্থ; তদ্ এব 
চ জ্ঞানমিতি সংকীর্ণতা, ততপ্রবিভাগসংযমাৎ- প্রত্যেকং বিভজ্য সংযমাৎ সর্বভৃতানাং 
রুতজ্ঞানম্- উচ্চারিতশব্ার্থজ্ঞানং ভবেদিতি সুত্রার্থ। তন্রেতি ব্যাচষ্টে। তত্র_ এতদ্ 

বিশেষ জ্ঞান বা. প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্রুপ ) সংস্কাররূপে স্থিতিম্বভাবযুক্ত, তাহার কাধ্যরূপ অন্ুমাপকের 
দ্বার। তাহার সতত অন্থামিত হয়। অপরিদৃষ্ট ধন্ধ যথা, নিরোব বা সংস্কারশেষ অবস্থা | ধর্ম বা (এখানে) 
ধর্মীধর্রূপ কন্মীশয়। সংস্কার অর্থে বাঁসনারূপ সংস্কার । পরিণাম অর্থে অবিদ্িতভাবে বে 
পরিণাম হয় (চিত্তে এবং শরীরাদিতে, যেমন জাগ্রতের পর নিদ্র। )। জীবন অর্থে চিত্ত হইতে 
প্রাণের মূলে যে প্রেরণারূপ শক্তি (যাহার ফলে শরীরধারণ হয়); এবিষয়ে শ্রুতি যথা, “মনের 
কার্য্ের ঘারাই প্রাণ এই শরীরে আসিয়া থাকে” । চেষ্টা বা অবিদিত ভাবে ক্রিয়া (মনের 
অলক্ষিত ক্রিয়া )। শক্তি, অর্থাৎ যাহা হইতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, চিত্তস্থ সেই শক্তি ( বেমন 
পুরুষকারের শক্তি )। এই সপ্তপ্রকার চিত্তের ধর্ম দর্শনবজ্জিত বা সাক্ষাৎ পরিদৃষ্ট হইবার 
অযোগ্য । 

১৬। অত ইতি” । অতঃপর সর্বসাধন প্রাপ্ত যোগীর অর্থাৎ সংযমসিদ্ধ যোগীর 
বৃভুংসিত বিষয়ের প্রতিপত্তির জন্য অর্থাৎ জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উপলব্ধির জন্য, সংযমের 
বিষয়ের অবতারণা ব। উপদেশ করা হইতেছে । ধর্ম্েতি । ক্ষণব্যাপী যে পরিণাম তাহাই 
বিষয়ের সুক্সমতম বিশেষ । সংযমের দ্বার। সেই পরিণাঁমের এবং তাহার ক্রমের সাক্ষাৎ করিলে সমস্ত 
ভাঁবপদার্থের নিমিত্ত এবং উপাদান সাক্ষাৎকৃত হয়, তাহা হইতে অতীত এবং অনাগতের জ্ঞান হয় 
(জ্ঞাতব্য বিষয়ের পরিণামের ক্রমে সংঘম করিলে সেই বিষয়ের যে সকল পরিণাম অতীত হইয়াছে 
এবং যাহা অনাগত রূপে আছে তাহার জ্ঞান হইবে )। ধারণেতি' । তাহার দ্বারা অর্থাৎ 
মের দ্বারা পরিণামত্রয় সাঙ্গাৎ করিতে থাকিলে অর্থাৎ যথাক্রমে বিষয়ের সর্বদিকে ধারণা প্রয়োগ 

করিয়া তাহার পর ধ্যান করিতে হয়, পরে সমাহিত হইয়! সেই বিষয়ের সাক্ষাৎকার করিতে হব 
এইরূপ করিতে থাক্লিলে সেই বিষয়ের অতীতানাগত জ্ঞান হইবে। 

১৭। শব, অর্থ এবং প্রতয়ের পরস্পরের উপর অধ্যাস বা আরোপ হইতে ইহাদের সাক্ষ্য 
হয় অর্থাৎ যাহা বাচক শব তাহাই যেন অর্থ, আবার তাহাই জ্ঞান, এরূপে তাহাদের সংকীর্গতা বা 
অভিন্নতা, প্রতীত হয়। তাহার প্রবিভাগে সংযম হইতে অর্থাৎ শববার্থজ্ঞানের প্রত্যেককে পৃথক্ 
করিয়! সংঘম করিলে সর্বডৃতের রুতজ্ঞান হয় অথাৎ সর্বধপ্রাণীর উচ্চারিত শবের যে বিষয় (যদর্থে 
শব্ধ উচ্চারিত ) তাহার জ্ঞান হয়, ইহাই হুত্রার্থ| “তত্রেতি”। ব্যাখ্যান করিতেছেন। তাহাতে 
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বিষয়ে বাগিন্রিয়ং বর্ণাত্মকশব্দোচ্চারণরূপকাধ্যবৎ। শ্রোত্রবিষয়ঃ ধ্বনিমাত্রঃ, ন তু তদর্থঃ। 
পদং বর্ণাত্বকং যদ্ অর্থাভিধানং বথা গোঘটাদিঃ, তন্ নাদাহুসংহারবুদ্ধিনিগ্রাহম্-_নাদানাম্ 
উচ্চারিতবর্ণানাম্ অন্সংহারবুদ্ধিঃ__একত্বাপাদনবুদ্ধিঃ তয়া নিগ্রাহং, বর্ণান একতঃ কৃত 
বুদ্ধ পদং গৃহৃত ইত্যর্থ। বর্ণা ইতি। একসময়াইসম্তবিত্বাৎ__পূর্বোত্তরকালক্রমেণ 
উচ্চাধ্যমাণত্বাৎ ন চৈকসময়ভাবিনে। বর্ণাঃ। ততত্তে পরস্পরনিরনুগ্রহাত্মানঃ - পরম্পরাসন্থীর্ণাঃ 
তৎসমাহাররূপং পদম্ অসংস্পৃশ্ত__অন্ুপস্থাপ্য অনির্ীয় ইত্যর্থ আবিষ্তূ তান্ডিরোভূতাশ্চ তবস্তঃ 
প্রত্যেকম্ অপদরূপা উচ্যন্তে। 

বর্ণ ইতি। একৈকঃ বর্ণ; প্রত্যেকং বর্ণ পদাত্মা_পদানাম্ উপাদানভূতঃ সর্বাতিধান- 
শক্তিপ্রচিতঃ _সর্ববাভিধানশক্তিঃ প্রচিতা সঞ্চিতা বশ্মিন্ সঃ-__সর্ববাভিধানশক্তিসম্পন্নঃ, সহযোগি- 
বরণাস্তরপ্রতিসস্বনধীভৃত্বা বৈশ্বরূপ্যম্ ইবাপন্ন:__অসংখ্যপদরূপত্বম ইব আপন্নঃ, পূর্বোত্তররূপবিশেষেণা- 
বস্থাপিত ইত্যেবংরূপা বহবো বর্ণাঃ ক্রমান্ুরোধিনঃ-_পূর্বোত্তরক্রমদাপেক্ষাঃ অর্থসন্কেতেনাবচ্ছিন্না 
-_সক্কেতীকুতার্থমাত্রবাচকাঃ, ইয়স্ত এতে-_এ্রতৎসংখ্যকাঃ, সর্বাভিধানসমর্থা অপি, 

অর্থাৎ শব্ার্থজ্ঞানরূপ এই বিষয়ে, বাগিস্দ্িয় বর্শশ্বরূপ যে শব্দ তাহার উচ্চারণরূপ কার্য্যুক্ত অথণৎ 
শব্দোচ্চারণমাত্রই বাগিন্দিয়ের কাধ্য। শ্রোত্রের বিষর ধ্বনিমাত্র (গ্রহণ ), কিন্তু ধ্বনির যাহা অর্থ 
তাহা তাহার বিষয় নহে। পর্দ-_বর্ণন্বরূপ ( উচ্চারিত বর্ণের সমষ্টি ) যাহা বিষয়জ্ঞাপক সঙ্কেত, 
যেমন গো-ঘটাদি, এবং তাহা নাদের অন্ুসংহাররূপ বুদ্ধির ছারা গ্রাহথ অর্থাৎ নাদের বা উচ্চারিত 
বর্ণ সকলের যে অন্ুুসংহার বুদ্ধি বা একত্র অবস্থাপনকারিণী (সমবেতকারিণী ) বুদ্ধি, তন্ারা 
নিগ্রাহ অর্থাৎ বর্ণকল পৃথক্ উচ্চারিত হইতে থাকিলেও তাহাদিগকে একত্রিত করিয়! বুদ্ধির দ্বারা 
পদ্ম রচিত ও বুদ্ধ হয়| * “বর্ণা ইতি, | একই সমরে সম্ভৃত হইবার যোগ্য নহে বলির৷ অর্থাৎ পূর্বাপর 
কালক্রমে উচ্চারিত হয় বলিয়৷ বর্ণপকল একসমযোৎপন্ন নহে। তজ্জন্য তাহার পরস্পর 
নিরনুগ্রহস্বূপ অথণৎ পরম্পর-নিরপেক্ষ বা অসঙ্কীর্ণ এবং তাহাদের একত্র-সমাহাররূপ যে পদ, তাহাকে 
সংস্পর্শ বা উপস্থাপিত না করিঘ্া অর্থাৎ তাহারা পৃথক্ বলি বর্ণের সমটিরূপ পদ নির্মাণ না করিয়া, 
আবিসভূতি ও তিরোহিত হওয়া-হেতু বর্ণসকল প্রত্যেকে অ-পদম্বরূপ বলিয়! উক্ত হয় (কারণ তাহারা 
বস্তত প্রত্যেকে পৃথক্, বুদ্ধির দ্বারা সমষ্টিভূত হইলেই পদ হয়)। 

বর্ণ ইতি । এক একটি অর্থাৎ প্রত্যেকটি, বর্ণ পদাত্মক অর্থাৎ পদের উপাদানস্বরূপ, 
তাহার। সর্বাভিধান-শক্তি-প্রচিত অর্থাৎ সর্ব বিষয়কে অভিহিত বা বিজ্ঞাপিত করিবার যে 
শক্তি তাহা যাহাতে প্রচিত বা সঞ্চিত আছে তন্রপ, সুতরাং সর্ববিষয়কে বিজ্ঞাপিত করিবার 
শক্তিসম্পন্ন (যে কোনও অর্থের সন্কেতরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে)। তাহারা সহযোগী 
অন্তবর্ণের সহিত সন্বন্যুক্ত হইয়! বৈশ্বরূপ্যবৎ হয় অর্থাৎ যেন অসংখ্য পদরূপত প্রাপ্ত হয় এবং 
ূর্ববোত্তরূপ বিশেষক্রমে অবস্থাপিত_এইরূপ যে বহুসংখ্যক বর্ণ তাহারা ক্রমান্গরোধী 
অর্থাৎ পূর্কোত্তর ক্রম- (একের পর অন্ত একটা এইরূপ ক্রম-) সাপেক্ষ এবং অর্থসঙ্কেতের 
স্বার। অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ যে অর্থে তাহারা সঙ্কেতীক্কৃত কেবল তাহীরমাত্র বাচক। এই এত 
খ্যক বর্ণ (যেমন গৌঃ বলিলে তিন বর্ণ), তাহার! সর্ববাভিধানসমর্থ হইলেও অর্থাৎ বে 

& “্ঘ এবং ” ইহারা প্রত্যেকে পৃথক্ উচ্চারিত পৃথক বর্ণ। উহাদের উচ্চারণ 
সমাপ্ত হইলে পর বুদ্ধির বারা উহ্াদেরকে একত্রিত করিয়া “ঘট' এই পদরূপে গৃহীত ও বুদ্ধ 

হয়-_ইহাঁই বর্ণ ও পদের সমন্ধ। “জলাধার পাত্র' অর্থে উহা সঙ্কেত করিলে তাহাও বুদ্ধ হয়। 
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গকারাদিবর্ণাঃ, তনিশ্মিতং গৌরিতি পদং সন্কেতীরুতং সান্গাদিমন্তম্ অর্থ, গ্চোতসন্তীতি। 
তদেতেষাং বর্ণানাম্ অর্থসক্কেতেনাবচ্ছিন্নীনাম্ উপসংহৃতা একীকুতা ধ্বনিক্রম! যেষাং তাদৃশানাং 
য একো! বুদ্ধিনির্ভাসঃ__বুদ্ধৌ একত্থ্যাতিস্তৎ পদং, তচ্চ বাচ্যস্ত বাচকং কৃত! সক্কেতাতে। 

তদেকমিতি। গৌরিতি একঃ স্ফোট ইতি। একবুদ্ধিবিষয়ত্বাৎ পদম্ একম্, তচ্চ এক- 
প্রধত্বোখাপিতম্ অভাগম্ অক্রমম্ অবর্ণ- ক্রমশঃ উচ্চাধ্যমাণানাং বর্ণানাম্ অযৌগপদিকত্বাদ্, 
বৌদ্ধং--ুদ্ধিনিম্দাণম্, অন্ত্বর্স্ত-_শেযোচ্চারিতন্ত বর্ণন্ত প্রত্যরব্যাপারেণ স্তৌ উপস্থাপিতম্। 
তচ্চ পদং পরত্র প্রতিপিপাঁদরিষয়া-_ প্রজ্ঞাপনেচ্ছয়৷ বন্তৃভি বর্ণেরেবাভিধীরমনৈঃ অরমাণৈশ্চ 
শ্রোতৃভিরনাদিবাগ.ব্যবহারবাসনানুবিদ্ধয়া লোকবুদ্ধ্যা সিদ্ধবৎ__শব্দার্থপ্রত্যয়া একবৎ সম্প্রতিপত্তা। 
_ব্যবহারপরম্পরয়৷ প্রতীয়তে। তন্ত-_পদন্ত পদানামিত্যর্থঃ সঙ্কেতবুদ্ধেঃ প্রবিভীগঃ-_-ভেদঃ 
তগ্তথা এতাবতাং বর্ণানাম্ এবঞ্জাতীয়কঃ অনুসংহারঃ-_সমাহারঃ একভ্ত সঙ্কেতীরুতত্ত অথস্য 
বাচক ইতি। 

কোনও বিষয়ের নামরূপে সঙ্কেতীকৃত হওয়ার যোগ্য হইলেও, “গ-কারাদি বর্ণসকল (গ, 
ও, ঃ) তন্নির্িতি গৌঠ এই পদ্দ কেবল তন্দবার৷ সঙ্কেতীকৃত সান্াদিধুক্ত (গোরুর গল- 
কন্বলাদি অর্থাৎ গোরুর যাহা বিশেষ লক্ষণ তদ্যুক্ত ) গো-রূপ নির্দিষ্ট বিষয়কেই প্রকাশ করে 

বা বুঝার। তজ্জন্য কোনও বিশে অর্থসন্ষেতের দ্বারা অবচ্ছিন্ন (কেবল সেই অর্থমাত্র 
জ্ঞাপক ) এবং উপসংহৃত ব| (বুদ্ধির দ্বারা) একীকৃত ধ্বনিক্রম যাহাদের, তাদৃশ বর্ণ সকলের 
যে একবুদ্ধিনির্ভাস বা বুদ্ধিতে একত্বখ্যাতি অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা সেই" ( উচ্চারিত ও শব্াত্মক ) 
বিভিন্ন বর্ণের যে একত্র একার্থে সমাহার, তাহাই পদ, এবং তাহা বাচ্যবিষয়ের বাঁচক (নাম) 
করিয়৷ সঞ্চেতীকুত হয়। 

“তদেকমিতি' | “গৌঠ ইহা এক স্ফেটি অর্ধাৎ পুর্বর পূর্বব বর্ণের অন্থুভবজাত অথগ্ুবং 
এক পদরূপ শব্ধ (তাহা কেবল বর্ণাত্মক বা ধ্বনির সমষ্টিমাত্র নহে; এরূপ বে বর্ণসমাহাররূপ 
বুদ্ধিনিম্মিত পদ তাহা--) একবুদ্ধির বিষয় বলিয়! পদ একত্বরূপ, তাহা একপ্রবত্তে উত্থাপিত 
অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ বর্ণের জ্ঞান পৃথক্রূপে মনে উঠে না কিন্তু এক-প্রযত্বেই মনে উঠে, সুতরাং 
তাহা বর্ণবিভাঁগহীন, অক্রম ( পূর্বাপর বর্ণের ক্রমাত্মক নহে) ও 'অবর্ণ ( বে বর্ণের দ্বার! স্ফোট 
হয় সে ব্ণ তাহাতে থাকে না) অথাৎ ক্রমে ক্রমে উচ্চাধ্যমাণ বর্ণপকল এককালভাবী হইতে 
পারে না বলিয়৷ পদানুপাতী বর্ণসকলের যৌগপদিকত্ব নাই ( অর্থাৎ যুগপৎ বা একইকালে 
তাহারা উৎপন্ন হয় না! সুতরাং স্ফোটরূপ পদ অবর্ণ), আর তাহারা বৌদ্ধ ঝ| বুদ্ধির দ্বারা 
নিশ্মিত, এবং অন্ত্যবর্ণের অর্থাৎ পদের শেষে উচ্চারিত বর্ণের প্রতয়ব্যাপারের দ্বারা বা জ্ঞানের , 
দ্বারা, ম্থৃতিতে উপস্থাপিত হয় (অর্থাৎ পদের প্রথম বর্ণ হইতে শেষ বর্ণ পধ্যন্ত উচ্চারণ 
সমাপ্ত হইলে পর সমস্ত বর্ণের যে বুদ্ধিকৃত একীভূত স্থৃতি হয় তাহাই পদের স্বরূপ)। পরকে 
গ্রতিপাদ্দিত ব জ্ঞাপিত করিবার ইচ্ছায় বক্তার দ্বারা সেই পদ বর্ণের সাহায্যে অভিহিত হইয়া 
এবং শ্রোতার ছার! শ্রুত হইয়৷ অনাদিকাল হইতে বাক্যব্যবহারের বাঁসনারূপ সংস্কারের দ্বারা অন্থবিদ্ধ 
বা যুক্ত ধে লৌকবুদ্ধি তৎকর্তৃক সিদ্ধবৎ অর্থাং শব্ধ, অর্থ ও প্রত্যয় যেন একই এইরূপ (বিকল্প 
জ্ঞান) সম্প্রতিপত্তি বা সদৃশ-( একইরপ ) ব্যবহার-পরম্পরার দ্বারা প্রতীত হয়। ( পূর্বেও যেমন 
সকলে শববার্থজ্ঞানকে সঙ্কীর্ণ করিয়! ব্যবহার করিয়াছেন তাহাদের নিকট আমরাও সেইরূপ শিখিয়াছি, 
পরে অন্টেরাও সেইরূপ শিথিবে)। সেই পর্দের অর্থাৎ বিভিন্ন পদলকলের, সঙ্কেতবুদ্ধির দারা 
গ্রবিভাগ বা ভেদ করা হয়। তাহা থা, এই বর্ণসকলের (যেমন "গ+, $/, %) যে এই 
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সন্কেতন্ত পদপদার্থয়োঃ ইতরেতরাধ্যাসরপঃ স্বত্যাত্মকঃ-_স্থতৌ আত্মা ম্বরূপং যস্য তাদৃশ:, 
তৎশ্বতিম্বরূপঃ। তগযথা_-যোহয়ং শব; সোহয়মর্থ; যোহথঃ সশব্দ ইতি। য এবাং প্রবিভাগন্ঞঃ 
_- প্রবিভাঁগেণ একৈকম্মিন্ সমাধাঁনসমর্থ;, স সর্ববিং-_সর্বাণি কতানি বদর্থেনোচ্চারিতানি তদর্থবিৎ। 

সর্বেতি। বাক্যশক্তিঃ-_বাক্যং-_ক্রিযাকারকসম্বন্ধবোধকঃ পদপ্রয়োগঃ তচ্ছক্তিঃ। উদ্দাহরণং 
বৃক্ষ ইতি। ন সত্তাং পদার্থো ব্যতিচরতি-_অন্তক্রিয়াভাবেহপি সত্বক্রিয়য়া সহ অতিথীয়মানঃ 
পদার্থো যৌজ্যো ভবেখ। তথ| হি অসাধনা-- কারকহীন। ক্রিয়া নান্তি। তথা চ পচতীতি 
উক্তে সর্ককারকাণাম্ আক্ষেপ; _অধ্যাহারঃ স্যাৎ। অপি চ তত্র নিয়মাথঃ -অন্তব্যাবর্তনার্থ: 
অন্থুবাদ:-_পুনঃ কথনং, কর্তব্যঃ। কেযামন্বাদজ্তদাহ কর্তৃকন্মকরণানাং চৈত্রাগ্মিতগুলানামিতি | 
পচতীত্যত্র চৈত্রঃ অগ্নিনা তওুলান্ পচতীতি কারকপদক্রিয়াপদসমন্তা বাক্যশক্তি্তত্রাসতীত্যর্থ;। 
ৃষ্টমিতি । যশ্ছন্দঃ অধীত ইতি বাক্যার্থে শ্রোত্রিয়পদদরচনম্। তথ! প্রাণান্ ধারয়তীত্যর্থে জীবতি। 
তত্রেতি। বাঁক্যে-_বাক্যার্থে পদার্থাভিব্যক্তিঃ__পদার্থোপি অভিব্যক্তো ভবতি অতো 

জাতীয় অনুসংহার বা সমষ্টি (“গৌ£-রূপ ) তাহা এক পদ, তাহা মঙ্কেতীকৃত কোনও এক 
অর্থের (বাহো স্িত গো-বূপ প্রাণীর ) বাঁচক। 

সঙ্কেত পদ এবং পদের যে অর্থ এই উভয়ের পরম্পরের উপর ধ্যাসরূপ স্বৃতি-আত্মক, 
অর্থাৎ সেইরূপ স্থৃতিতেই যাহার আত্ম। বা স্বরূপ নিষ্ঠিত তাদৃশ স্থৃতিম্ববপ (কোনও এক 
পদের দ্বার কোনও অর্থ অভিহিত হয়, উনের এত্বজ্ঞানরূপ স্ৃতিই সক্কেতের স্বরূপ )। তাহা 
যথা, যাঁহা শব্দ । শব্দাশ্রিত বাচিক পদ ) তাহাই অর্থ, যাঁহা অর্থ তাহাই শব্দ ( এই সন্কীর্ণতাই 
পর্দ এবং অর্থের একত্বস্থতি )। যিনি ইহার গ্রবিভাগজ্ঞ অর্থাৎ শব্দ, অথথ এবং জ্ঞানকে 
প্রবিভাগ করিয়! পৃথক এক একটিতে চিত্তসমাধান করিতে সমর্থ তিনি সর্ববিৎ অথীং সমস্ত 
উচ্চারিত শব্ধ ঘে যে বিষয়কে সঙ্কেত করিয়া! উচ্চারিত সেই অথের জ্ঞাতা৷ হইতে পারেন। 

“সবে তি'। বাক্যশক্তি অথে ক্রিরা ও কারকের সম্বন্ধ বুঝাইবাঁর জন্য বে পদগ্রয়োগ 
বা! পদের ব্যবহার তাহার শক্তি ; উদাহরণ যথ৷ “বৃক্ষ । পদার্থ কখনও “সত্তা” ছাড়া ব্যবহৃত 
হয় ন| (সত্বা অর্থে আছে” বা থাকা” ) অর্থাং অন্ত ক্রিয়ার অভাবেও অভিধীয়মান পদার্থ 
সত্বক্রিয়ার ( থাকা” বা “আছে'র)) সহিত বোঁজ্য হয় (ক্রিয়ার উল্লেখ না করিয়া শুধু বৃক্ষ” 
বলিলেও তাহার সহিত 'দত্তা'-পদার্থের যোগ হইবেই। শুধু বুক্ষ' বলিলেও বৃক্ষ আছে? 
এরূপ বুঝায়)। কিঞ্চ অসাঁধন। বা কাঁরকহীনা কোনও ক্রিয়া! নাই অর্থাৎ ক্রিয্লার উল্লেখ 
করিলেই যদ্দারা তাহ। কৃত তাহাও উক্ত হইবে। তেমনি “পচতি, (-পাঁক করিতেছে ) 
ৰলিলে সমস্ত কারকের আক্ষেপ থাকে বা! তাহা উহ থাকে। কিঞ্চ। তথায় নিয়মার্য অর্থাৎ অন্য 
হইতে পৃথক করণার্থ, অনুবাদ বা ( বিশেষ-জ্ঞাপক লক্ষণের ) পুনঃ কথন আবশ্তক হয়। কাহার 
অনুবাদ করা আবশ্যক ?--তদুত্তরে বলিতেছেন যে কর্তা, করণ এবং কর্মের অর্থাৎ “চৈত্র”, “অগ্নি 
এবং “তওুলে'র অনুবাদ ব৷ সমুল্লেখ আবগ্তক। পিচতি'( পাক করিতেছে ) রূপ এক ক্রিয়াপদমাত্র 
বলিলেও তাহার অর্থ “চৈত্র (বা যে-কেহ ) অগ্নির দ্বারা তওুল পাঁক করিতেছে” ; অতএব কারকপদের 
ও ক্রিয়া-পদের সমষ্টিরূপ বাঁকাশক্তি উহাতে আছে। (বাক্যকারক ও ক্রিয়া-যুক্ত বাক্য। 
যেমন “ঘট”--একপদ, “ঘট আছে"--ইহা এক বাক্য)। “ৃষ্টমিতি'। “যে ছন্দঃ বা বেদ 
অধ্যয়ন করে'--এই বাক্যের অর্থ লইয়া শ্রাত্রিয় এই পর রচিত হইয়াছে, তন্রপ “প্রাণধারণ 
করিতেছে+--এই অর্থে “জীবতি-পদ হইয়াছে। তিত্রেতি। অতএব বাক্যে বা বাক্যার্থে 
পদ্দার্থাতিব্যক্তি হয় অর্থাৎ পদের অর্থে রও অতিব্যক্কি হয় ( কারক ও ক্রিত্াযুক্ত বাক্য ব্যবহার না 
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বোধসৌকর্ধ্যার্থং পদং প্রবিভজ্য ব্যাখ্যেয়ম্। অন্যথা, ভবতি--তিষ্ঠতি পৃজ্যে চেতি, অশ্বঃ__-ঘোটকঃ 
গমনমকার্ধীশ্চেতি, অজাপয়ঃ-_ছাগীছুপ্ধং তথা চ জয়ং কারিতবান্ ত্বমিত্যাদিদ্র্থকপদেষু 
নানাখ্যাতসারপ্যাৎ__নাম__বিশেধ্যবিশেষণপদানি, আখ্যাতং-_ক্রিয়াপদানি। 

তেষামিতি। ক্রিঘ়ার্ঘঃ-__সাধারূপঃ অর্থঃ, কারকার্থঃ সিদ্ধরূপঃ অর্থঃ | তাদর্থ:_-সোহর্থ: শ্বেতবর্ণ 
ইতি। ক্রিয়াকারকাত্ম।_ক্রিঘারূপঃ কারকরূপশ্চেতি উভয়থা ব্যবহাধ্যঃ। প্রত্যয়োহপি তথাবিধঃ, যতঃ 
সোহয়ম্ ইত্যভিসম্বন্ধাদ একাকারঃ__অর্থপ্রত্যরযোরেকাকারতা সঙ্ষেতেন প্রতীয়তে। যন্ত্বিতি। 
স শ্বেতোহ্থঃ স্বাভিরবস্থাভিবিক্রিয়মাণো! ন শব্দসহগতঃ_শব্সন্কীর্ণে। নাপি প্রত্যয়সহগতঃ | এবং 
শবার্থপ্রত্যয়া নেতরেতরসংকীর্ণাঃ শবে বাগিন্দির়ে বর্ততে গবাণ্র্থে। গোষ্ঠাদৌ বর্ততে প্রত্যায়শ্চ 
মনসীতি অসঙ্কীর্ণত্বম। অন্তথেতি। অর্থপক্কেতং পরিহৃত্য উচ্চারিতং চ শব্দমাত্রমীলম্ব্য তত্র ঢ 
সংঘমং কৃত্বা যেনার্থেন অন্ুভৃতা শব্দ উচ্চারিতন্তদর্থবুভূৎনু ধোগী তম্থং জানাতীতি। 

১৮।  দ্বয় ইতি। স্মতিক্রেশহেতবঃ_ক্রিষ্টাং স্বৃতিং যা জনয়ন্তি তাদৃশ্ঠো বাসনাঃ 
নুখাদিবিপাকান্থতবজাতাঃ। জাত্যাযুর্ভোগবিপাঁকহেতবো! ধর্মীধর্মরূপাঃ সংস্কারাঃ। পূর্বতবাঁভি- 

করিয়াও শুধু এক পদেই এ কারক ও ক্রিয়াঁপদ উহা থাকিতে পারে )। অতএব সহজে বুঝিবার 
জন্য পদকে গ্রবিভাঁগ করিম ব্যাখ্য! করা উচিত, নচেৎ ঘভবতি” এই পদ-যাহার অর্থ “আছে” 
এবং “পুজ্যে?, “অশ্ব'_যাহার অথ ঘোঁটক' এবং গমন করিয়াছিলে', “অজাপয়” যাহার অথ 
“ছাগীদুদ্ধ' এবং “জয় করাইর়াছিলে”,_ ইত্যাদি দ্ার্থবুক্ত পদে নাম এবং আখ্যাতের সারপ্য হেতু 
( নাম-_যেমন বিশেষ্য বিশেবণ পদ, আখ্যাত অর্থে ক্রিয়াপদ ) অর্থাৎ কথিত এ এ উদ্দাহরণে প্রিয়া 
এবং কারকরূপ ভিন্না্ক পদের সাদৃশ্তহেতু, পূর্বোক্ত অনুবাদ ( বিশ্লেধণ ) না করিলে তাহারা 
অবোধ্য হইবে। 

“তেষামিতি। ক্রিয়ার বা সাধারপ (সাধিত কর বা ক্রিরারূপ ) অর্থ এবং 
কারকার্থ বা সিদ্ধবপ অর্থ (যাহাতে ক্রিরা বুঝায় না)। তদর্থ অর্থাৎ সেই 
বিষয় বা (উদাহরণ যথা__- ) “শ্বেতবর্ণ, তাহ! ক্রিয়াকারকাত্মা অর্থাৎ তাহ! ক্রিয়ারূপে এবং 
কারকরূপে উভয় প্রকারেই ব্যবহার্য হইতে পারে। এই “শ্বেত'-রূপ অর্থের যাহ! প্রতার তাহীও 
তত্রূপ অর্থাৎ ক্রিয়াকারক-ম্বরূপ, কারণ “তাহাই এই” বা যাহা বাহাস্থ “শ্বেত'রূপ অর্থ তাহাই 
বুদ্ধিস্থ প্রত্যয়-_-এই প্রকার স্বন্বযুক্ত বলিয়া উভয়ে একাকার অর্থাৎ এরূপ সঙ্চেতপূর্বক বিষয়ের 
এবং প্রত্যয়ের একাকারত! প্রতীত হয়। ঘস্তিতি। সেই "শ্বেত বিষয় (যাহ! বাহিরে অবস্থিত ) 
তাহা নিজের অবস্থার দ্বারাই ( মলিনতা-জীর্ণতাদির দ্বারা ) বিক্রিয়মাণ হয় বলিয়া তাহা শব্-সহগত 
বা শব্দের সহিত মিশ্রিত ( শব্দাত্মুক ) নহে এবং প্রত্যয় যাহা চিত্তে থাকে, ততৎসহগতও নহে ( কার্থ 
উভয়ের পরিণাম পরম্পর-নিরপেক্ষ )। 

এইরূপে দেখা গেল যে শব, অথ এবং প্রত্যয় পরম্পর সন্থীর্ণ নহে অর্থাৎ তাহারা পৃথক্ 
অবস্থিত। শব্দ বাগিন্ছিয়ে থাকে, তাহার গবাদি অর্থ বা বিষয় থাকে গোষ্ঠ আদিতে, এবং 
প্রত্যয় চিত্তে থাকে, অত্রএব তাহার! অসঙ্ধীর্ঘ । “অন্তথেতি” ৷ এইরূপ অর্থসঙ্কেত পরিত্যাগ করিয়া 
উচ্চারিত শব্মাত্রকে আলম্বন করিয়া তাহাতে সংযম করিলে যে অর্থকে মনে করিয়৷ প্রাণীদের 
দ্বারা সেই শব্ধ উচ্চারিত হইয়াছে, সেই অর্থজাননেচ্ছু যোগী তদর্থকে জানিতে পারেন। 

১৮ ছিব ইতি | স্থৃতিক্রেশ-হেতুক অর্থাৎ যাহারা ক্রিষ্টা স্থিতি উৎপাদন করে; তাদৃশ 
বাসনা! সকল সুখ, ছুঃখ এবং মোহরূপ বিপাকের অম্গভবজাত। জাতি, আয়ু এবং 
ভোগনূপ বিপাকের হেতুভৃত ধর্াধন্ম-কর্মীশররূপ সংস্কা। তাহারা পূর্ববভবাতি- 



৩১৯-২১ ] ূ যোঁগতাস্ত-টীকা। ৬৮৯ 
সংস্কৃতাঃ_পূর্বজন্মনি অভিসংস্কতাঃ প্রচিতা ইত্যর্২থ। তে পরিণামাদি-চিতধর্ম্বদ, অপরিদৃষ্া- 
শ্চিতধর্মীঃ। সংস্কারসাক্ষাৎকারম্্ দেশকালনিমিত্বান্নভবসহগতঃ। ততঃ কন্রিন্ দেশে কালে চ 
কিন্নিমিত্তকে! জাত ইত্যবগম্যতে । নিমিত্তং_প্রাগ ভবীয়। দেহেন্দিত্াদয়ে। যৈনিমিত্তৈ ভোঁগাদিঃ 
সিদ্ধঃ | 

অন্রেতি। মহাসর্গেষু_মহাকল্পেমু বিবেকজং জ্ঞানং--তারকং সর্বনিষয়ং সর্বথাবিষয়ম্ 
অক্রমং বিবেকম্ত বাহাসিদ্ধিরপম। তন্থধরঃ-- নির্মীণতন্ুবরঃ | ভব্যত্বাথ _রজস্তমোমল হীনতয়া 
স্বচ্ছচিত্বত্বাৎ। প্রধানবশিত্ং-_প্রকৃতিজরঃ। ত্রিগুণশ্চ প্রত্যরঃ--সত্বীধিকং অপি স্ুুখরপ প্রত্যর- 
স্বিগুণঃ।_ হুঃখম্বরূপঃ__ছুঃখাত্মকঃ তৃষ্গতস্ত-_তৃষণরজ্জুঃ । তৃষ্ণাবন্ধনজাতহুঃখসন্তাপাপগমাত্তু 
প্রস্ং_-নিন্মলম্ অবাধং প্রতিঘাতরহিতং সর্ধান্ুকুলং__সর্বেষাননুকুলং যদ্ধা সর্বাবস্থাম্বমুকূলমিদং 

সন্তোষস্থথমনূত্তমং কামন্খাপেক্ষয়া ইত্যর্থঃ। 
১৯। প্রত্যর ইতি। প্রত্যয়ে _রক্তদিষ্টাদিচিত্তমাত্রে সংবমাৎ, পরচিত্তমান্রস্ত জ্ঞান্ম.। 
২০। রক্তমিতি। স্ুুগমম | 
২১। কায়বপ ইতি। গ্রান্থ!_ গ্রহণযোগ্য শক্তিঃ তাঁং প্রতিবধাতি-স্তভাতি। চক্ষুঃ- 

ছে জা তু 

সংস্কৃত অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মে অভিসংস্কত বা সঞ্চিত। তাহারা পরিণামাদি চিত্রধর্মের ন্যায় অপরিদৃষ্ট 
চিত্তধন্্ম (৩।১৫ )। সংস্কারসাক্ষাৎকীব দেশ, কাল ও নিমিত্তের অন্থুভব সহগত। কোন দেশে, কোন্ 
কালে এবং কি নিমিন্ত হইতে সংস্কার সঞ্জাত হটথাঁছে তাহা সেই অনুভব হইতে জান! ঘাঁধ। নিমিত্ত 
অর্থে পুর্বজন্মজ দেহেব্রিয়াদিঝপ নিমিশ্, দ্বার সেই স-স্কারমূলক ভোগাদি সাধিত হইয়াছে । 

অত্রেতি”। মহীসর্গে অর্থাৎ মহীকল্পে । বিবেকজজ্ঞান_-যাহা তারক অর্থাৎ স্বপ্রতিভোথ 
( পরোপদিষ্ট নহে ), সর্বববিববক এবং দর্বখ।-€ সর্বকালিক ) বিষয়ক ও অক্রম বা যুগপৎ এবং 
যাঁহ। বিবেকখ্যাতির বাহ্ দিদ্ধিষ্ববপ। তন্ুধর অর্থে নিম্মাণদেহধারী। ভব্যত্ব-হেতু অর্থাৎ 
রজস্তমোমলহীন বলিয়৷ স্বচ্ছচিত্রধুক্ত । প্রধানবশিত্ব অর্থে প্ররুৃতিজয় (যাহাতে সমস্ত প্রারুত 
পদার্থের উপর বশিত্ব হয়), প্রতায় ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সত্বের আধিক্যযুক্ত হইলেও সুখরপ প্রত্যয় 
ত্রিগুণ (কারণ প্রত্যরমাত্রই ত্রিগুণাজ্মক )। ছুংখস্ববপ অর্থাৎ ছুঃখাত্মক। তৃষ্ণতন্ত বা! তৃষ্ণারজ্ঘু। 
তৃষ্ণ ব৷ আকাঙ্ষাৰপ বন্ধনজাত দুঃখ-সন্তাপের অপগম হইলে প্রসন্ন বা নির্মল, অবাধ বা! প্রতিঘাত- 
রহিত, সর্ববান্থকূল বা সকলের অন্থকূল অথবা! সর্দ্ব অবস্থাতেই যাহা! অনুকূ্, এমন যে সন্তোষ-স্থুখ 
উৎপন্ন হয় তাহা কাম্য বস্তর প্রাপ্তিজনিত সুখের তুলনাতে অন্ুত্তম (যদিও কৈবল্যের তুলনায় তাহা 
দুঃখই, কারণ তাহাঁও একপ্রকার প্রত্যর অতএব পরিণামশীল। অশান্ত অবস্থ। ছুঃখবহুল তাই 
তাহা আমাদের অভীষ্ট নহে, কৈবন্য বা শৃস্তি ছুঃখশূন্য বলিয়! আমাদের পরম অভীষ্ট । কৈবল্য বা 
শাস্তি যখন সিদ্ধ হইতে থাকে তখন মেই অভীষ্নিদ্ধি-জনিত যে নিবৃত্তিম্থখ হয় তাহারই নাম 
শাস্তিস্থখ। শাস্তির সহিত সেই সুখও বর্ধিত হয় অতএব পরম। শাস্তির অব্যবহিত পূর্ববাবস্থা স্থখের বা 
্হ্মানন্দের পরাকা্ঠা । কিন্তু তাহাঁও পরিণামশীল বলিয়! যোগীর। কৈবল্যের জন্য তাহীও ত্যাগ করেন। 
কিঞ্চ যখন সম্পূর্ণ শান্তি হয় তখন তাহা স্থখছুঃখের অতীত সুতরাং ব্রহ্ধানন্দেরও অতীত 
অবস্থা )। 

১৯। “প্রত্যয় ইতি” । প্রত্যয়ে অর্থাৎ রাগ বা ছ্েষযুক্ত চিত্তমাত্রে, সংযম হইতে পরচিত্তের 
জান হয়। 

২০। ররক্তমিতি'। সুগম । 
২১। “কায়রূপ ইতি”। গ্রাহথ অর্থে গৃহীত ঝ| দৃষ্ট হইবার যোগ্য যে শক্তি বা % তাহাকে 

৮৭ 



উষ০ ভাঙ্বতী। [৩২২-২৫ 

প্রবাশাসম্তরয়োগে_ চক্ুতপ্রকাশনশক্ত্যা সহ অসংযোগে অন্তর্দানম._-অনৃশ্তত| | 
২২। আম্মুরিতি। আধ্ুধিপাকং--আমুরূপো বিপাকে! যস্ত তৎ কর্ম দ্বিবিধম। 

সোপক্রমং-_ফলোপক্রমযুজম,। দৃষ্টান্তমাহ। যথা আর্জং বস্ত্র বিস্তারিতং শ্বল্পেন কালেন 
শুব্যেৎ--অনুকূলাবন্থাপ্রার্ধী শুফতারপং ফলমচিরেণ আরনধং ভবেৎ তথা যৎ কন 
বিপাকোম্বুখং তদেব সোপক্রমং তদিপরীতং নিরূপক্রমম্। দৃষ্াস্তাস্তরমাহ যথা চাগ্সিরিতি। কক্ষে__ 
তৃণগুচ্ছে, মুক্তঃ গ্যম্তঃ, ক্ষেপী়সা কালেন__অচিরেণ। তৃণরাশৌ-_আর্দে ভৃূণরাশৌ | এক- 
তবিকম্--অব্যবহিতপূর্বজন্মনি সঞ্চিতম্। আমুক্ষরম্--আয়ুরূপবিপাঁককরম্। অরিষ্টেভ্য ইতি। 
ঘোষং--শব্ধম্। পিহিতকর্ণ:-_অন্কুল্যাদিন! রূদ্ধকর্ণঃ| নেত্রে অবইন্ে-_অনুল্যাদিন! সম্পীড়িতে 
নেত্রে। অপরাস্তঃ_ মৃত্যুঃ | ৃ 

২৩। মৈত্রীতি, ম্পষ্টম। ভাবনাত ইতি। মৈত্রাদিতাঁবনাতঃ__তন্তপ্তাবেবু শ্বরূপশৃন্ঠমিব 
তশ্তপ্তাবনির্ভাসং ধ্যানং যদ! ভবেৎ তদ। তত্র সমাধিং। স এব তত্র সংযমঃ। ততো! মৈত্রাদিবলানি 
অবন্ধ্যবীধ্যাণি__-অব্যর্থবীর্যযাণি জায়ন্তে স্কচেতসি অমৈত্র্য।দীনি নোৎ্পদ্যান্তে পরৈরপি মিত্রাঁদিভাবেন 
চ যোগী বিশ্বস্ততে | 

২৪। হস্তিবল ইতি। স্ুগমম্। 
২৫। জ্যোতিম্মতীতি। আলোকঃ__-অবাঁধঃ প্রকাশভাবঃ, যেন সর্বেদ্ধিয়শক্তয়ো গোলক- 

নিরপেক্ষ! বিষয়গতা ইব ভৃত্ব। বিষয়ং গৃহুস্তি। 

প্রতিবন্ধ ব! শ্তসক্তিত করে। চক্ষুর প্রকাশের অসম্প্রয়োগে অর্থাৎ চক্ষুঃস্থিত দর্শনশক্তির সহিত 
অসংযোগে, অন্তর্ধান ব! অনৃস্তত| সিদ্ধ হয়। 

২২। “আফুরিতি”। আয়ুবিপাক অর্থাৎ আযুরূপ বিপাক যাহার, তত্রপ কর্ম স্বিবিধ-_ 
সোপক্রম অর্থাৎ যাহা ফলীভূত হইবার উপক্রমযুক্ত, তাহার দৃষ্টান্ত বলিতেছেন। যেমন আর্দ্র 
বন্থ বিস্তারিত করিয়! দিলে অল্পকালেই শুকায় অর্থাৎ অনুকৃলাবস্থা প্রাপ্ত হইলে শ্ুষ্কতারপ ফল 
অচিরেই ব্যক্ত হয়, তন্রপ বে কর্ন বিপাকোনুখ তাহাই সৌপক্রম। যাহ! তৰিপরীত অর্থাৎ 
যাহ! বিলান্ে ফলীতৃত ছইবে, তাহা নিরুপক্রম। অস্ঠ দৃষ্টান্ত বলিতেছেন, “থা চাগ্সিরিতি'1। কক্ষে 
_তৃপগুচ্ছে। মুক্ত বিন্স্ত। ক্ষেপীয়কালে--অল্নকালে। তৃণরাশিতে__আর্্র তৃণরাশিতে। 
একভবিক --অব্যবহিত পূর্ব জন্মে সঞ্চিত। আয়ুফর-_ আয়ুরূপ বিপাককর। অকিষ্টেত্য ইতি”। 
ঘোষ--শবধ। পিহিতকর্ণ অর্থাৎ অঙ্গুলী আদির দ্বারা রুদ্ধ কর্ণ যাঁহার। অবষ্টধনেত্র হইলে অর্থাৎ 
অঙ্গুলি আদির বারা নেত্র পীড়িত হইলে (টিপিলে )। অপরাস্ত মৃত্যু ( আম়ুর এক অন্ত জম, 
অপর অস্ত মৃত্যু )। ণ 

২৩। “মৈত্রীতি”। ভাঘ্য স্পষ্ট। “ভাবনাত ইতি, । মৈত্রী মুদিত। আদির ভাঁবন। হইতে সেই 
সেই ভাবে হুরপশূন্টের সায় সেই ধ্যরভাবমাত্র-নির্ভাসক ধ্যান যখন হয়, তখন তাহাতে সমাধি হয় ৭ 
তাহাই তাহাতে সংযন। তাহ! হইতে মৈত্রী আদি বল অবন্ধ্যবীধ্য ব| অব্যর্থবীধ্য ( অবাধ ) হইয়া 
উৎপন্ন হয়, তাহার ক্লে নিজের চিত্তে আর কখনও অমৈত্রী আদি উৎপন্ন হর না এবং অপরেরও 
মিত্রাদিভাবের দ্বারা যোগী বিশ্বসিত হুন, অর্থাৎ সকলে তাঁহাকে মিত্র মনে করিয়া বিশ্বাস করে। 

২৪। “হন্তিবল ইতি” । জুগম। 
২৫। “জ্যোতিম্মতীতি' । আলোক অর্থে জ্ঞানের অবাধ প্রকাশভাব, যন্ধার! সর্ব ইঞ্জিযুশক্তি 

তাহাদের অধিষ্ঠানভূত ( দৈহিক অধিষ্ঠানরূপ ) গোলক-নিরপেক্ষ হইন্বা, যেন জেয বিষয়ে প্রতিঠিত 
হইয়া, বিষয় গ্রহণ করে। 



৬২৬ ] যোগতভাস্ত-টীক| | ৬১২ 

২৬। ভদ্দিতি। তওপ্রস্তারঃ--ভুবনবিন্তাসঃ | অবীচেঃ প্রভৃতিস্্অবীচিঃ লিয়্তমে। নিরয়ঃ, 
তত উত্ধিমিত্যর্ঘ ৷ তৃতীয়ে মাহেন্দ্রলোকঃ স্বর্োকেবু প্রথম; । তত্রেতি। ঘনঃ-_সংহতঃ পাঁথিব- 
ধাতুঃ। ্বকর্মোপার্জিতং ছঃথবেদনং যেষামস্তি তে, দীর্ঘম আঘুঃ আক্ষিপ্য-_সংগৃহ । কুরগুকং__ 
সুবর্দবর্ণপুষ্পবিশেষঃ | দ্বিসহআ্ারামাঃ_দ্বিসহঅযোজনবিস্তারাঃ। মাল্যবৎলীমানো দেশ! ভদ্রাঙ্থনাঁমকাঃ | 
তদর্দধেন ব্যঢ়ং__ পঞ্চাশদ্বোঁজনসহত্রেণ সুমেরূং সংকেষটয স্থিতঃ। সুপ্রতিষ্ঠিতসংস্থানং- সুসমনিবিষ্টম্, 
অগুমধ্যে ব্রন্গাগুমধ্যে বৃঢ়ম্-__অমস্থীর্ণভাবেন স্িতম্। সর্বেষু দ্বীপেষু পুণ্যাত্মানে। দ্েবদনুত্যাঃ_-. 
দেবাস্তথ! দ্েবত্বং প্রাপ্ত। মন্ুয্যাঃ প্রতিবসন্তীতি অতো! দ্বীপাঃ পরলোকবিশেষ। ন চ ত ইহলোক 
ইত্যবগন্ভব্যম্ অত্রাহপুণ্যাত্মনামপি বাঁসদর্শনাৎ। দেবনিকামাঃ-_দেবযোনক্ঃ | বৃন্দারকাঃ _পৃজ্যাঃ 

কামভোগিনঃ- কাম্যব্ষরতোগিনঃ। ওপপাদিকদেহাঃ--পিতরৌ বিনা এবাং দেহোৎপত্তি- 
ভবতি। ন্বসংস্কারেণ হুক্ষাবস্থং ভৌতিকং গৃহীত্ব। তে শরীরম্ উৎপাদয়স্তি। ভূতেন্জিয প্রকতিবশিনঃ 
__ভূতেন্্িয়ন্মাত্রবশিনঃ ৷ ধ্যানাহারাঃ _ধ্যানমাত্রোপজীবিনে। ন কামভোগিনঃ। উর্ং সত্য- 
লোকস্তেত্যর্থঃ জ্ঞানমেযাম্ অপ্রতিহতম্, অধরভূমিষু- নিয়স্থজনার্দিলোকেধু। অকৃতভঘনন্াসাঃ 
্বপ্রতিষ্ঠাঃ__নিরাধারাঃ দেহাভিমানাতিক্রমণাং | বিদেহপ্রকৃতিলর! নির্বাজসমাধ্যধিগমান্ন লোকমধ্যে 
প্রতিতিষ্ঠন্তি। চিত্তং তেষাং তাবৎকালং প্রধানে লীনং তিষ্ঠতি অতে। ন বাঁহ্সংজ্ঞা তেষাং স্তাৎ। 
সুর্্যঘারে স্ুযুন্নাথারে। 

২৬। “তদিতি”। তাহার প্রস্তার অর্থাৎ ভূবনের বিন্তাস বা! বিস্তৃতি ( যেরূপে ভূবন বিস্তৃত 
হইয়। আছে)! অবীচি হইতে অর্থাৎ অবীচি ব! নিয়তম যে নিরয়লোক তাঁহার উর্ধে । তৃতীয় 
মাহেন্্রলোক তাহ৷ ব্বর্গলোকের মধ্যে প্রথম। এতিত্রেতি'। ঘন অর্থে সংহত পাথিব ধাতু । স্বকর্মের 
দ্বারা উপার্জিত ছুঃখভোগ যাহাদের হয় তাদৃশ প্রাণীরা দীর্ঘ আমু আক্ষেপ করিয়া অর্থাৎ (ব্বকর্শোর 
দ্বারা ) লাভ করিয়! ( তথায় থাকে )। কুরগুক -স্ুবর্ণবর্ণ পুষ্পবিশেষ। দ্বিসহত্র আয়াম অর্থাৎ 
দ্বিসহস্যোজন বাহাঁদের বিস্তৃতি। মাল্যবাঁন্ ( পর্বত ) যাহার সীম! এরূপ দেশ সকল, যাহাদের নাম 
ভদ্রাস্ব। তাহার অর্দেকের দারা ব্যৃহিত অর্থাৎ পধ্গাশ সহস্র যোজন বিস্তারযুক্ত ও সুমেরুকে বেষ্টন 
করিয়। স্থিত। নুপ্রতিষ্টিত-সংস্থান অর্থাৎ সুসমিবিষ্ট। অগুমধ্যে বা ব্রহ্ধাওমধ্যে ব্যঢ অর্থাৎ 
পৃথক্রূপে যথাযথভাবে স্থিত। সর্বদ্ধীপে বা দেশে পুণ্যাত্বা দেব-মনুষ্য সকল অর্থাৎ দেব 
(-দেবযোনি ) এবং ্বর্গগত মনুষ্য সকল বাস করে, অতএব দ্বীপসকল সুজ্্ম পরলোকবিশেষ, ইছার। 
যে স্থূল মরলোক নহে তাঁহা বুঝিতে হইবে, কারণ তথায় অপুণ্যবানেরাও বাস করে, ইহা দেখা 
যাইতেছে । দেবনিকায় অর্থে দেবযোনিবিশেষ (দেবত্বপ্রাপ্ড মনুষ্য নহে )। বুনদারক অর্থে পৃজ্য। 

কামতোগীর! অর্থাৎ কাম্যবিষয়ভোগীরা | ওপপাদিকদেহ অর্থাৎ পিতামাতাব্যতীত ইহাদের 
দেহোৎপত্তি হয়, তাহারা স্বসংস্কারের অথাৎ স্বকর্থের সংস্কারের দ্বার হুঙ্ম তৌতিক ভ্রব্য গ্রহণপূর্বক 
নিজ শরীর উৎপাদন করে। ভৃতেক্দ্িয়-প্ররুতিবশী অর্থে ভূতেন্দ্িয় এবং তাহাদের কারণ তক্মাক্র 

ধাঁছাদের বসীভূত। ধ্যানাহার! অর্থে ধ্যানমাত্রই ধাহাদের উপজীবিক! অতএব ধাহায়! কাম্যবিষয়- 

ভোগী নহেন। উ্ধ অঞ্র্ঘ সত্যলোক, তথাকার জ্ঞান ইহাদের ( তপোলোকস্থদের ) জপ্রতিহত 
এবং অধরভূমিতে অর্থাৎ নিয়স্থ জন-আঁদি লোকেও (তাঁহাদের জ্ঞান অনাবৃত )। অরুতনবনন্তাস 

ব৷ তবনশূস্থ ও স্বপ্রতিষ্ঠ বা ( ভৌতিক ) আধারশূন্ট, কারণ তাঁহারা স্থূল দেহাতিমান (যাহার জন 
স্থল আধার ঝা থাকার স্থান আবশ্তক ) অতিক্রম করিয়াছেন। বিদেহ-পরকৃতিলীনো নির্বাজ সমাধি 
অধিগম করেন বলিয়। তাহার! এই সকল লোকমধ্যে অবস্থিত নহেন, তাহাদের চিন্ত তাবঘকাল' অনাথ 

ঘাবৎ তাহার। বিদেহপ্রন্ততিলীন অবল্য় থাকেন ততকাল, প্রধানে লীন হইয়া থাকেত 
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২৭। চক্দ্রে-চন্্রদ্বারে। উক্তঞ্চ “তালুমূলে চ চন্ত্রম” ইতি। চচ্ষুরাদিবাহো্দরিযাধিষ্টানেষু 
সংঘমাদ্ ইঙ্ছিয়োৎকর্ষস্তত আলোকি তবস্তজ্ঞানম্। ন চ সুত্যদ্বারবৎ স্বালোকেন বিজ্ঞানম্। 

২৮। পরবে - কশ্মিংশ্চিনিশ্চলতারকে | উর্দাবিমাঁনেযু--আকাঁশে জ্যোতিক্ষনিলয়ে | 
২৯। কায়ব্যহঃ-_কারধাতুনাং বিহ্যাসঃ | 
৩০। তন্তধ্বন্থ্াৎপাদকং কণাগ্রন্থ বিতানিততন্তরূপং বাগিন্ডিয়াঙ্গম। কণ্ঠ 

শ্বাসনাভ্যা উর্ধাভাগঃ, কৃপস্তদধঃ | 
৩১।  স্থিরপদং- কায়হ্থ্ধ্যজনিতং টিত্ুস্থ্র্যাং জ্ঞানরূপসিদ্ধীনামন্তর্গতত্বাৎ। যথা 

সর্পো৷ গোধা বা স্থাণুবন্লিশ্চলশরীরঃ বেচ্ছপ্না তিষ্ঠতি তথা যোগী অপি নিশ্চল্তিষ্ন্ অঙ্গমেজযত্ব- 
সহভাবিন! চিত্তাইস্থৈর্যেণ নাভিভূরত ইত্যর্থঃ। 

৩২। শিরঃকপালে অন্তশ্ছিদ্রম-_-আকাশবদনাবরণং প্রভান্বরং--শুভ্রং জ্যোতিঃ। পিদ্ধঃ_ 
দেবযোনিবিশেষঃ | 

৩৩। গ্রাতিভং- স্বপ্রতিভোথং নান্ততো৷ লব্ধমিত্যর্থঃ। তচ্চ বিবেকজসার্বজ্যন্ত পূর্বরূপং, 
যথা হধ্যোদয়াৎ প্রাক স্ধ্যস্ত প্রভা | 

৩৪। যদিতি। অন্মিন্ হৃদঝে ব্রহ্মপুরে যদ দহরম্ অন্তঃশুধিরং ক্ষুত্রং পুগুরীকং, ত্রহ্মণো বদ্ 
বেশ, তত্র বিজ্ঞানং-চিত্বম। তশ্মিন সংঘমাৎ চিত্তস্ত সংবিদ-_হলাদকরং জ্ঞানমূ। ন হি 
বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানং সাক্ষাদ্ গ্রাহ্াং ভবেদ, তহি গ্রহণস্থৃতেধদবস্থায়।ং প্রাধান্তং দৈব চিত্তসংবিৎ। 

তাহাদের বাহা সংজ্ঞা ( অর্থাৎ বিষয়সম্পর্ক ) থাকে না। হুত্যদ্বারে অর্থে নুবুষনা্ধারে। 
২৭। চন্দ্র অর্থেচন্তরদ্বারে। উক্ত হইয়াছে যথা “তালুমূলে চন্্রম! বা চন্ধদ্বার' । চ্ষুরাদি 

বাথ ইন্ত্রিয়ের অধিষ্ঠানে অর্থাৎ মন্তিফকের বে অংশে তাহাদের মূল তথার, সংবম হইতে ইন্দরিয়ের 
উৎকর্ষ হয় । তন্বার! (বাহ আলোকে ) আলোকিত বগ্তর জ্ঞান হর। হুধ্যদ্বারের দাঁহায্যে জ্ঞানের 
নায় তাহা ম্বালোক-বিজ্ঞান নহে অর্থাৎ নিজেরই আলোকে জানা নহে। 

২৮। ঞরুবে অর্থাৎ কোনও নিশ্চল তারকায়। উর্ধ বিমানে অর্থাৎ জ্যোতিষ-তারকাদির 
নিলয় যে আকাশ, তাহাতে। 

২৯। কাব্য অর্থে কায়ধাতুর বিস্তাস ব! দৈহিক উপাদানের সংস্থান। 
৩০ | তন্ত অর্থে ধবনি-উৎপাদক ও কণ্ঠের অগ্রে স্থিত, বিস্তৃত তন্ত্র স্যার বাগিশ্ডরিয়ের অঙ্গ । 

কণ্ঠ অর্থে শ্বাসনাড়ীর উর্ধ ভাগ, তাহার নিয়ে কুপ। 
৩১। স্থিরপদ অর্থাৎ কায়স্থ্ধ্যজনিত চিত্তের স্থে্য, কারণ ইহারা জ্ঞানরূপা সিদ্ধির অন্তর্গত 

( অতএব চৈত্তিক সিদ্ধিই ইহার প্রধান লক্ষণ হইবে )। যেমন সর্প বা গোঁধা (গো-সাপ) স্বেচ্ছায় 
শরীরকে স্থাগুর স্ঠার (খু'টার মত) নিশ্চল করিয়া থাকে তন্ররপ যোগীও স্বশরীরকে নিশ্চল করিয়া 
অঙ্গের চাঞ্চল্যের সহভাবী চিত্তের যে অগ্থ্্ধ্য, তন্দ্রা অভিভূত হন না। 

৩২ । শিরঃকপালে ব৷ মন্তকে (খুলির মধ্যে ) যে অন্তশ্ছিদ্র বা আকাশের ন্যায় অনাঁবরণ উজ্দ্বল 
ও গুত্র জ্যোতি, (তথায় স্ং্ম করিলে ) সিন্ধ অর্থাৎ দেবঘোনি-(যোগসিদ্ধ নহেন) বিশেষদের (দর্শন হয় )। 

৩৩ । প্রাতিভ অর্থে স্বপ্রতিভোগ অথাৎ অন্যের নিকট হইতে লব্ধ নহে। তাহা! বিবেক 
সার্বজ্ঞ্ের পূর্ববরূপ, যেমন হুধ্যোদয়ের পূর্বে সুধ্ের প্রভা দেখ! দেয়, তদ্রপ। 

৩৪। “যদদিতি”। এই হ্াদয়প ব্রক্মপুরে যে দহর অর্থাৎ মধ্যে ছিদ্রযুক্ত, স্ষুপ্র, পুগুরীক 
বা পন্মের স্ঠায়, ত্রন্মের বেশ্ম বা আবাস আছে ( আমিত্ববোধের অধিষ্ঠানম্বরূপ ) তাহাই বিজ্ঞানের 
বা চিত্তের নিলর়। তাহাতে সংযন হইতে চিত্তের সংবিৎ হয় বা! চিত্তসব্স্ধীয় আননাযুক্ত অন্তর্বোধ হয়। 
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৩৫। বুদ্ধিসত্মিতি। বুদ্িসত্বং-_বিশ্ুদধ জ্ঞানশক্তিরিত্যর্থঃ। প্রখ্যাণীলং-_-প্রকাশনম্বভাবকং, 
সা চ প্রখ্যা বিক্ষেপাবরণাভ্যাং বিমুষ্টা নোৎকর্ষমাপগ্ভতে। সমানসত্বৌপনিবন্ধনে - সমানং সতত" 
পনিবন্ধনম্-_অবিনাভাবিসত্বং যয়ো৷ স্তে, তদবিনাভাবিনী রজন্ডমসী বশীকৃত্য অভিভূয় চরমোৎকর্ষ- 
গ্রাণ্তং সত্তপুরুষান্তা প্রত্যরেন-_বিবেকপ্রখ্যারূপেণ পরিণতং ভবতি চিততসত্তরমিতি শেষঃ। পরিণা- 
মিনো বিবেকচিত্তাদ, অপরিণামী চিতিমাত্ররূপঃ পুরুষঃ অত্যন্তবিধন্ধা ইত্যেতয়োরত্যন্তাসংবীর্ণয়োঃ--_ 
অত্যন্তবিভিন্নয়ো ধঃ প্রত্যয়াবিশেষঃ অভিন্তা প্রত্যয়ঃ, বিজ্ঞাতাহমিত্যেকপ্রত্যয়ান্তর্গততা, স ভোগঃ 
পুকুষস্ত তোক্ত):| দর্শিতবিষয়ত্বাদেব পুরুষেয়ং ভোগোপচার ইত্যর্থঃ। ভোগরপঃ প্রত্যয়ঃ 
পরার্থত্বাৎ ভোক্তরর্থতাৎ দৃশ্তঃ। বস্ত তন্মাদিশিষ্ট শ্চিতিমাত্ররূপঃ অস্যে। দ্রষ্টা, তঘিষয়ঃ পৌর্ষেয়ঃ 
প্রত্য়ঃ__পুরুষস্বতাবখ্যাতিমতী চিত্তবৃত্তিঃ, তত্র সংঘমাঁৎ _তন্মাত্রে সমাধানাৎ পুরুষবিষয়৷ চরমা 
প্রজ্ঞ। জায়তে | 

ন চ দ্রষ্টা বুদ্ধেঃ সাক্গাদিষরঃ স্তাদ রূপরসার্দিবৎ, কিন্তু আত্মবুদ্ধিং সান্মীংকত্য ততোহন্ 
এবংস্বভাবঃ পুরুষ ইত্যেবং পুরুষস্বতাববিষয়! চরম প্রজ্ঞা বিজ্ঞাত্রা তদবস্থায়াং প্রকাশ্ততে | 
অত্রোক্তং শ্রুতৌ বিজ্ঞাতারমিত্যাদি। এতদুক্তং ভবতি। হস্ত স্বভৃতঃ অর্থ; অন্ডি স চ স্বার্থ 

এক বিজ্ঞানের দ্বার। অন্য বিজ্ঞান সাক্ষাৎভাঁবে গৃহীত হইবার যোগ্য নহে, তজ্জন্ত গ্রহণ-ম্বৃতির 
যে অবস্থায় প্রাধান্ত তাহাই চিত্তসংবিৎ অর্থাৎ গ্রাহথ বিষয়ের দিকে লক্ষ্য না করিয়া বিবযের জ্ঞাতৃত্বরূপ 
আমিত্ববোধ, যাহা! পূর্বের অন্্ভূত কিন্তু বর্তমানে স্থৃতিভূত, সেই প্রকাশবহুল আনন্দময় গ্রহ্ণস্থৃতির 
প্রবাহই চিত্তসংবিৎ। 

৩৫। 'বুদ্ধিসত্বমিতি” । বুদ্ধিসত্ব অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞানশক্তি (জ্ঞানের মূল জাননশক্তি ) 
প্রখ্যাণীল অর্থাৎ প্রকাশন-স্বত।বধুক্ত। সেই প্রকাশরপ প্রখ্যা, রাজসিক বিক্ষেপ বা অর্থে 
এবং তামসিক আবরণমলের সহিত সংযুক্ত থাকিলে, বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। সমানসত্োপনিবন্ধন 
অর্থাৎ সমান ব! একইরূপ সত্তপনিবন্ধন বা সত্তর সহিত অবিনাভাবী সতত! যাহাদের, সেই 
( সত্বের) অবিনাভাবী রজ ও তমকে বশীভূত ব। অভিভূত করিয়া চিত্তসত্্ খন চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত 
হয় তখন তাহা বুদ্ধিসত্ব ও পুরুষের ভিন্নতারূপ প্রতাষে অর্থাৎ বিবেকথ্যাতিরূপে পরিণত হয়। 
পরিণামী বিবেকরপ প্রত্যয় হইতে অপরিণামী চিতিমাত্ররূপ পুরুষ অত্যন্ত বিরু্ধ ধন্মুক্ত, অতএব 
অত্যন্ত অসংকীর্ণ বা অত্যন্ত বিভিন্ন এ বুদ্ধি ও পুরুষের যে অবিশেৰ প্রত্যয় বা অভিন্ন জ্ঞান, 
যাহার ফলে “আমি জ্ঞাত এই এক প্রত্যয়ে উভয়ের অন্তর্গততা হয়, তাহাই ভোক্তা পুরুষের 
ভোগ। দরিত-বিষয়ত্বহেতু অণাৎ পুরুষের নিকট বুদ্ধির দ্বারা উপস্থাপিত বিষয় সকল দশিত 

হয় বলিয়! অর্থাৎ রূপ সম্পর্ক আছে বলিয়া, পুরুষে ভোগের এই উপচাব বা আরোপ হয়। 

ভোগরপ প্রত্যয় পরার্থ বলিয়৷ অর্থাৎ তাহা ভোক্তার অর্থ বলিয়া, তাহা দৃশ্ব। যাহা সেই 
দৃশ্ত হইতে পৃথক্ চিতিমাত্ররূপ, ভিন্ন এবং দ্র্টা, তদ্বিষয়ক যে পৌরুষে় প্রত্যর অর্থাৎ পুরুষের 
্বতাঁবসন্বন্বীয় খ্যাতিযুক্ত যে চিন্তবৃত্তি, তাহাতে সংঘম করিলে অর্থাৎ কেবল এঁ খ্যাতিমাত্রে 

চিত্ত সমাধান হইতে, পুরুষবিষয়ক চরমপ্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। ৃ 

রূপরসাদির স্চায় দ্রষ্টা বুদ্ধির সাক্ষাৎ বিষর নহেন কিন্তু অস্মীতিবুদ্ধি সাক্ষাৎ করিরা তাহা 

হইতে পৃথক্ «এই এই স্বতাবহুক্ত পুরুষ আছেন পুরুষের শ্বভাববিষয়ক যে ইত্যাকার চরম 
প্রজ্ঞা তাহ৷ বিজ্ঞাতার বা! দ্রষ্টার ছারা সেই অবন্থীয় প্রকাশিত হয়। এবিষয়ে অর্থাৎ দ্রষটা 
যে বুদ্ধির সাক্ষাৎ বিষয় নহেন তও্সম্বন্ধ, শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যথা, “বিজ্ঞাতাকে আবার 
কিসের ছারা জানিবে ? ইহাতে এই বল! হইল যে, ধাহার স্বভূত বা নিজস্ব অর্থ আছে তিনিই 



৬১$ তাস্বতী। [ এ৬৬৬৪ 

স্বামী ন্বরূপঃ পুরুষ: | পুক্রষাকারত্বাদ্ গ্রহীতাপি স্বার্থ ইব প্রতীয়তে ৷ তাদৃশঃ স্বার্থো গ্রহীত| হি 
সংযমন্ত বিষয়ঃ | গ্রহীতূবুদ্ধিরপি যন্ত স্বভৃতা! সহি সম্যক্ স্বার্থ শামী ত্র পুরুষঃ | 

৩৬। প্রাতিভাদিতি। শ্রাবণাগ্ঠা যোগিজনপ্রসিদ্ধা আখ্যাঃ। ভাম্বেণ নিগদব্যাখ্যাতম্। 
এতাঃ দিন্ধয়ো নিত্যং-_ভূমিবিনিয়োগমন্তরেণাপীত্যর্থ; প্রাহূর্ভবস্তি। 

৩৭। ত ইতি। তদর্শনপ্রত্যনীকত্বাৎ__সমাহিতচেতসো৷ যৎ পুরুষদর্শনং তন্ত প্রত্যনীকত্বাৎথ_ 
প্রতিপক্ষত্বাৎ। , 

৩৮। লোলীতি। জ্তানরূপাঃ সিদ্ধীঃ উক্তা ক্রিয়ারপা আহ। লোলীভৃতন্ত-চঞ্চলন্ত 
যত্রকচনগামিনো মনলঃ কর্খীশর়বশীৎ-- মনসঃ স্বাঙ্গভৃতাৎ সংস্কারাৎ শরীরধারণাদিকার্ধ্যং মনসে। 
বশ্ততা। তৎ্কন্মণঃ সাতত্যাৎ শরীরে চিত্তস্য বন্ধঃ_ প্রতিষ্ঠা নান্তত্র গতিঃ। সমাধিনা 
নুনিশ্চলে শরীরে রুদ্ধে চ প্রাণাদৌ শরীরধারণাদেঃ কন্মীশয়মূলায়া মনঃক্রিয়ারা অভাবাৎ শৈথিল্যং 
জায়তে শরীরেণ সহ মনসো! বন্ধস্য। প্রচারসংবেদনং__নাড়ীমার্গেষু চেতসে! যঃ প্রচারঃ তস্য 
সাক্ষাদন্ুভবঃ সমাধিবলাদেব ভবতি। পরশরীরে [নক্ষিপ্তং চিত্তম্ ইন্জিয়াণি অনুগচ্ছন্তি, মক্ষিকা ইব 
মধুকর প্রধানম্। 

৩৯। সমস্ত ইতি। উর্ধকোত উদানঃ। তস্য উর্ধগধারারূপস্য সংঘমেন জয়াৎ' লঘু 

স্বার্থ (অথযুক্ত ), স্বামী এবং স্ব-রূপ পুরুষ। পুরুষাঁকারা৷ বলিয়া অর্থাৎ “আমি জ্ঞাত 
এইরূপে জ্ঞাতৃত্বের সহিত একাকার প্রত্যগ্নাত্বক বলিয়া, গ্রহীতাও (বুদ্ধিও) স্বার্থের মত 
প্রতীত হয়, তাদূশ যে স্বার্থগ্রহীতা (বা গ্রহীতৃবুদ্ধি) তাহাই এই সংবমের বিষর। এই 
গ্রহীতা-বুদ্ধিও বাহার স্বভৃত অর্থাৎ ধাহার দ্বারা উপদৃষ্ট তিনিই প্রকৃত স্বার্থ এবং তিনিই স্বামী বা 
দ্র্টা-পুরুষ | 

৩৬ | প্প্োতিভাদিতি, । শ্রাবণাদি অর্থাৎ দিব্য শব্দ-শ্রবণাদি সিদ্ধি; এই নাম সকল 
ঘোগীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। ইহ! সব ভাম্তে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এই সিদ্ধিপকল নিত্যই অর্থাৎ তজ্জন্ত 
চিত্তের বিশেবভূমিতে পৃথক্ সংযম ন| করিলেও, তখন স্বতঃই উৎপন্ন হয়। 

৩৭। “তিইতি'। সেই দর্শনের প্রত্যনীক বণির! অর্থাৎ সমাহিত চিত্তের যে পুরুষদর্শন 
তাহার প্রত্যনীকত্বহেতু বা বিরুদ্ধ বলিয়৷ ( সিদ্ধি সকল উপসর্ণন্বরূপ )। 

৩৮। “লোলীতি। জ্ঞানরূপ দিদ্ধিসকল বলিয়! ক্রিয়ারূপ সিদ্ধিনকল বলিতেছেন। লোলী- 
ভূত অর্থাৎ চঞ্চল ব| ইতন্তত-বিচরণশীল মনের কর্মীশয়বশত অর্থাৎ মনের নিজের অঙ্গভূত সংস্কার 
হইতে যে শরীর-ধারণাদি কণ্ম্ম ঘটে তাঁহাই মনের কর্মমীশয়বশীভূততা, সেইরূপ কর্মের নিরবচ্ছিন্নতা- 
হেতু শরীরে মনের বন্ধ ঝ৷ প্রতিষ্ঠা হয়। তাহার অন্য কোথাও ( শরীরের বাহিরে ) গতি থাকে 
না, অর্থাৎ দেহাজ্মবোধে ও দেহের চালনে মন পর্যবসিত থাকে। সমাধির দ্বারা শরীর সুনিশ্চল 
হুইলে এবং প্রাণাদির ক্রিয়া রন্ধ হইলে, শরীরধারণ আদি কন্মাশয়মূলক মানস ক্রিয়ার অভাবে 
শরীরের সহিত মনের ব্ুহ্ধনের শৈথিল্য হয়। প্রচারসংবেদন অর্থে নাড়ীপথে চিত্তের যে প্রচার ব! 
সঞ্চার হয়, সমাধিবলের দ্বারাই ( তদুৎকর্ষের ফলে) তাহার সাক্ষাৎ অন্ুতব হয়। পরশরীরে নিক্ষিপ্ত 
বা সমাবিষ্ট চিত্বকে ইন্জ্রিয়দকল অনুগমন করে অর্থাৎ সেখানেই ইন্ড্রিয়ের বৃত্তি হয়, যেমন মক্ষিক! 
মধুকরপ্রধানকৈ অন্ুগমন করে। 

৩৯। “সমন্ত ইতি, । যাহা উর্ধতোত (দেহ হইতে মস্তিফের অভিমুখে প্রবহমাণ ) 
তাহ! উদান। সংঘমের দ্বারা সেই উদ্ধগামিনী ধারারূপ «বোধের জয় হইতে অর্থাৎ তাহা 
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ভবতি শরীরং ততো জলপন্তকণ্টকাদিযু, অদঙ্গ:_কণ্টকাহাপরিস্থতুলাদিবৎ। উৎক্রান্তিঃ_ 
৯ প্রায়ণকালে। এবং তাম্ উৎক্রান্তিং বশিত্বেন গরতিপত্ততে-_ 
লতত ইতার্থঃ। 

৪০। জিতেতি। সমানঃ-_সমনয়নকারিণী প্রাণশক্তিঃ। লঃ অশিতপীতাগ্াতম্ 
আহাধ্যং শরীরত্বেন পরিণময়তি। উক্তঞ্চ “সমং নয়তি গাত্রাণি সমানো নাম মারুত' ইতি। 
তজ্জঘ্বাৎ তেজসঃ-_হুটায়! উপয্মানম্-_উত্তভ্তনম্ উত্তেজনম্, ততশ্চ প্রজ্বলনিব লক্ষ্যতে যোগী। 

৪১। সর্বেতি। সর্বশ্রোত্রাণাম্ আকাশং-_শব্দগুণকং নিরাবরণং বাহ্প্রব্যং প্রতিষ্ঠা-- 
কর্ণেন্ধিয়শক্তিরূপেণ পরিণতয়৷ অন্মিতয়৷ ব্যুহিতম্ আকাশভৃতমেব শ্রোত্রং তন্মাদাকাশপ্রতিষ্ং 
শ্োত্রেন্দিয়ম্। সর্বশব্দানামপি আকাশং প্রতিষ্ঠা! এতৎ পঞ্চশিখাচাধ্যস্য সত্রেণ প্রমাঁশয়তি, 
তুলযতি। তুলাদেশশ্রবণানাং-_তুল্যদেশে আকাশে প্রতিষ্ঠিতাঁনি শ্রব্ণানি যেষাঁং তাদৃশাং সবেধাং 
প্রাণিনাম্, একদেশশ্রুতিত্বম-_আঁকাশদ্য একদেশীবচ্ছিন্শ্রুতিত্বং ভবতীতি। আকাশপ্রতিষঠ- 
কর্ণেক্রিয়াণাং সর্বেষাং কর্ণোন্্রিঘ আকাশৈকদেশবর্তীত্যর্থঃ । তদেতদাঁকাশস্য লিঙ্গং_ ত্বরূপম্ 
অনাবরণম্ অবাধ্যমানতা অবকাশসরূপত্বম্ ইতি যাঁবদ্ উক্তম্। তথা অমূর্তসয - অসংহতস্য 

আরত্তীরূত হইলে শরীর লঘু হয়, তাহার ফলে জল-পক্ক-কণ্টকাঁদিতে অসঙ্গ হয অর্থাৎ কণ্টকাদির 
উপরিস্থ তুল! আদির স্ায় ( লঘুত! বশত ) উহাদের সহিত সঙ্গ হয় ন|। 

উৎক্রান্তি অর্থে মৃত্যুকালে স্বে স্ছার যে অগ্চিরারদিমার্গে উংক্রান্তি বা উর্ধগতি হয়, এইরূপে তাদৃশ 
উৎক্রান্তি যোগীর বশীকুত হয় অর্থাৎ এঁবপ বিভূতি লাভ হয়। 

৪০। “জিতেতি'। সমান অর্থে সমনয়নকারিণী প্রাণশক্তি । তাহা ভুক্ত, গীত ও আতঘ্রাত 
আহাধ্যকে শরীররূপে পরিণাঁমিত করে। যথ! উক্ত হইয়াছে “সমান নামক মারুত ঝা! শক্তি আহাধ্য 
দ্রব্যকে শরীররূপে সমনয়ন করে'। তাহার জয় হইতে তেজের বা ছটার উপধ্ান অর্থাৎ উত্তস্তন 
বা! উত্তেজন হয়, তাহার ফলে যোগী প্রজ্বলিতের স্যার লক্ষিত হন। 

৪১। “সবেতি'। সমন্ত শ্রোত্রের আকাশ-প্রতি। অর্থাৎ নিরাবরণ বাহ্ দ্রব্য যে আকাশ 
তাহা সমস্ত শ্রোত্রের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ কর্ণেন্দ্রিরশক্তিরপে পরিণত অন্মিতার দ্বার! ব্যহিত বা বিশেষরূপে 
সজ্জিত আকাশভৃতই শ্রোত্র ( পঞ্চভৃতের মধ্যে যাঁহা শবগুণক আকাশ তাহাই অম্মিতাঁর ছারা শব্- 
গ্রাহক শ্রবণেন্ত্রিয়ে পরিণত ), তজ্জন্ত শ্রবণেন্ধিয় আকাশ-প্রতিষ্ঠ । সমস্ত শবেরও প্রতিষ্ঠা আকাশ 
অর্থাৎ তাহাতেই সংস্থিত। ইহা! পঞ্চশিখাচাধ্যের সুত্রের দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন । 

'তুল্যেতি'। তুল্যদেশ-শ্রবণযুক্ত ব্যক্তিদের অর্থাৎ সকলের নিকটই সমানরূপে অবস্থিত 
ব৷ গ্রাহ দেশ যে আকাশ, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত শ্রবণেন্ছিয়পকল যাহাদের, তাঁদুশ সমস্ত প্রাণীদের, 
একদেশশ্রুতিত্ব বা আকাশের একদেশে অবচ্ছিন্ন শ্রতিত্ব (শ্রবণেন্দ্রিয়) হয় অর্থাৎ ( শব্দগুণক ) 

আঁকাশপ্রতিষ্ঠ ( শব্দগ্রাহক ) কর্ণেন্দরিয়যুক্ত সমস্ত প্রাণীর বরেন্দিয় ও শ্রুতিজ্ঞান বিভিন্ন হইলেও 
তাহাদের শ্রবণেন্ত্রিয় আকাশরূপ এক সাধারণ ভূতকে আশ্রয় করিয়াই হয় * এই আকাশের লিঙ্গ বা 
হ্বরূপ অনাঁবরণ বা অবাঁধ্যমাঁনতা৷ অর্থাৎ তাহ! অন্য কিছুর দ্বার! বাধিত ব! অবচ্ছিন্ন হয় না, অতএব 
তাহা অবকাশসদৃশ বণিয়! উক্ত হইয়াছে । এবং অনুর্ত বা অনংহত (যাহা কঠিন বা জমাট নহে) 

সপ পা সে শর ৮, সপ ি্ম ্প 

% শ্রবণশক্তি অন্মিতাঁকে আশ্রয় করিয়৷ থাকে, কিন্তু তাঁহার বর্ণেক্রিয়মপ যে বাছ্ 
অধিষান তাহ! শব্দগুণক সর্বসাধারণ আঁকাশভৃতেরই ব্যুহনবিশেষ এবং তাহাও অশ্মিতার 

ছারাই সুরত হয়। 
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অনাবরণদর্শনাৎ__সর্বতরীবস্থানযোগ্যতাদর্শনাদ্ বিভুত্বম__সবগিতত্বপি আকাশদ্য প্রখ্যাতম্। মূর্ত- 
স্যেতি পাঠ অসমীচীনঃ। শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধে-_অভিমানাভিমেয়রূপে সংযমাৎ কর্ণোপাদানবশিত্বং 
ততশ্চ দিব্যশ্রুতিঃ _ুল্মাণাঁং দিব্যশবানাং গ্রহণসামথ্যম। ন চ তম্সাত্রগ্রাহকত্বং দিব্যশ্রতিত্বমূ। 
দিব্যবিষয়স্তাপি সথখহুঃখমোহ-জনকত্বাৎ। 

৪২। যত্রেতি। তেন- অবকাঁশদানেন কায়াকাশয়োঃ প্রাণ্ডিং ব্যাপনরূপঃ সন্বন্ধঃ। 
দেহব্যাপিনা অনাহতনাদর্যানদ্বারেণ তৎসম্বন্ধে কৃতসংযমঃ শবগুণকাকাশবদ অনাঁবরণত্বাভি- 
মানং ততশ্চ লঘৃত্বমপ্রতিহতগতিত্বঞ্চ। লঘুতুলাদিষু অপি সমাপত্তিং লঞ্চ! লঘু ভরবতীতি। 

৪৩। শরীরারদিতি। শরীরাদ বহিরম্মীতি ভাবনা মনসো৷ বহিবৃত্তিঃ। তত্র শরীর ইব 
বহিরবস্তনি অন্মিতীপ্রতিষ্ঠাভাবঃ, তাদৃশী বহিরত্তিঃ কগ্গিতা বা অকল্লিতা বা ভবতি। সমাধিবলাদ্ 
যদ! শরীরং বিহাঁয় মনো! ধ্যায়মানে বহ্রিধিষ্ঠানে বৃত্তিং লভতে তদ| অকল্লিত৷ বহিরতির্মহাবিদেহাখ্যা | 
ততঃ '্রকাশাবরণক্ষরঃ__-শারীরাভিমানাপনোদনাৎ ক্লেশকর্মবিপাঁক৷ ইত্যেতৎ ব্রশ্ং বুদধিসত্বস্ত 
আঁবরণমলং ক্ষীয়তে। 

8৪। তত্রেতি। পাথিবাগ্ভাঃ শবাদয়ঃ__-পারিবাঃ শব্স্পর্শাদয়ঃ, আপ্যাঃ শবম্পর্শাদয় ইত্যাগ্ভাঃ। 

দ্রব্যের 'অনাবরণত্ব দেখ! যাঁর বলিয়া অর্থাৎ সর্বত্রই অবস্থানযোগ্যতা দেখ! বায় বলিয়া আকাশের 
বিভূত্ব বা সর্বগতত্ব স্থাপিত হইল। ভাব্যের ঘুর্তন্ত” এই প।ঠ অসমীচীন। 

শ্রোত্রাকাশের যে সম্বন্ধ তাহাতে, অর্থাৎ তাহাদের অভিমান-অভিমেয়রূপ সম্বন্ধে ( শ্রোত্র- 
গ্রহণরূপ অভিমান, আকাশ - গ্রান্থরূপ অভিমেয় ) সংযম হইতে কর্ণের যে উপাদান তাহার বশিত্ব 
হয় এবং তৎফলে দিব্যশ্রতি হয়, বা সক্ষম দিব্য শব্সকলের গ্রহণযোগ্যতা হয়। শব্দতন্মাত্রের 
গ্রাহকত্ব (শ্রবণজ্ঞান) দ্দিব্য শ্রুতিত্ব নহে, কারণ দিব্য বিষয়েরও স্ুখ-ছুঃখ-মোহ-জনকত্ব দেখা যায় 
( অবিশেষ তন্মাত্রজ্ঞানে তাহা থাকে না )। 

৪২। যত্রেতি'। তাহার দ্বার নর্থাৎ অবকাশদানহেতু বা আকাশরূপ শব্দগুণক অবকাশ 
(শৃন্ত নহে ) ব্যাপির! থাকে বলিয়া, কায় ও আকাশের প্রাপ্তি বা ব্যাপনরূপ সম্বন্ধ আছে ( অর্থাং 
শরীর বলিলেই তাহ! কোনও ফাঁক বা শব্খগুণক অবকাশ ব্যাপিয়া আছে বলিতে হইবে, অতএব 
উভয়ের মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপকরূপ সম্বন্ধ আছে )। দেহুব্যাপী অনাহত নাদের ধ্যানের দ্বার সেই 
সম্বন্ধে সযম করিলে শব্ষগুণক আকাশবৎ অনাবরণত্বরূপ অভিমান হর অর্থাৎ নিজেকে তদ্রপ 
বলিয়! মনে হ্। তাহ! হইতে লঘুত্ব বা অবাধগমনত্ব সিদ্ধ হয়। লঘু-তুলা আদিতেও সমাপত্তি 
করিয়৷ যোগী লঘু হইতে পারেন। (শুদ্ধ সম্বন্ধরূপ মনঃকল্লিত পদার্থে সংযম হয় ন|, সংবমের বিষয় 
বাস্তব তাব-পদার্থ হওয়া চাই। এস্থলে “সম্বন্ধে সংযম অর্থে দেহ বেন অনাবরণ বা ফাক এবং 
শব্দময় ক্রিয়ার ধারাম্বরূপ-_-এইন্নপ বোধ আশ্রয় করিয়া! ধ্যানই কায়াকাশের সংঘম। শব্দে যেমন 
দৈশিক ব্যাণ্তিবোধের অক্ফুটতা, এই সংঘমেও তদ্রপ হর)। 

৪৩। “শরীরাঁদিতি” । “আমি শরীর হইতে বাহিরে আছি*_ইত্যাকার ভাবন। মনের 
বহিবৃত্তি। শরীরে ফেদম আঁমিত্বভাব আছে তদ্রুপ এই সাধনে বহির্বস্ততেও অন্মিতাগ্রতিষ্ঠার 
ভাব হয়, তাদৃশ বহিবৃত্তি কল্পিত অথবা অকল্লিত, হয়। সমাধিবলে শরীর অর্থাৎ শরীরাভিমান 
ত্যাগ করিয়! মম বখন ধ্যে্ বাহ অধিষ্ঠানে বৃত্তিলাভ করে, তখন তাহা মহাবিদেহ নামক অকল্িত 
বহিৃত্তি। তাহ! হইতে বুদ্ধির প্রকাশের মাবরণ ক্ষীণ হয়, কারণ তখন দেহাঁতিমান ন্ট হয় এবং 
তাহাতে ক্লেশ, কর্ম ও বিপাক রূপ বুদ্ধিসত্তের তিন আবরক মলও ক্ষীণ হয়। 

88৪ । “তত্রেতি'। পৃথিব্যাদি ভূতের শব্দাদিরা অর্থাৎ পার্িব বা সাধারণ কঠিন বন্বর 



৩1৪৪ | যোগভাম্-টীকা । ৬৯৭ 

বিশোঃ _ অশেবৈচিত্র্যসন্পন্নানি ভৌতিকদ্রব্যাণীত্যর্থ, আকারকাঠিন্ঠতারল্যাদিধর্্যুক্তাঃ স্থুলশব্দেন 
পরিভাধিতাঃ। দ্বিতীয়মিতি। ন্বসামান্তং__প্রাতিম্বিকম্। মুর্তিঃ-_সংহতত্বম। স্নেহঃ__তারল্যং, 
প্রণামী__-বহনশীলত্বং সদাহস্থৈধ্যম্ ইতি যাবৎ। সর্বতোগতিঃ-.-সবগতত্বং শব্দগুণন্ত সবভেদকত্বাৎ। 
অন্ত সামান্তন্ত শব্দাদয়:__ পাখিবাঁদিশবম্পর্শরূপরসগন্ধ! বিশেষাঃ | 

তথেতি। তথা চোক্তং পূর্বাগাধোঃ একজাতিসমন্িতানাং__ভূতত্বজাতিসমহ্বিতাঁনাং 
র্ত্যাদিজাতিসমন্বিতানাম্ এযাং পৃথিব্যাদীনাং ধর্থমাত্রেণ -শব্দাদিন! ব্যারুভিঃ__বিশেষত্বং জাঁতিতেদ- 
স্তথ৷ যড়জর্যভাদিন! অবান্তরভেদশ্চ। অন্তর সামান্যবিশেষসমুদ্ধায়ঃ-_ সামান্তং ধন্মী, বিশেষ! ধর্মাস্তেষাং 
সমুদাঁয়ে! দ্রব্যম্। দ্িষ্ঃ প্রকারদয়েন স্থিতে। হি সমূহঃ | প্রত্যন্তমিতভেদা অবয়বা যন্ত সঃ, 
তাদৃশাবয়বস্ত অন্থগতঃ | শবেন উপাত্ত; প্রাপ্ত; জ্ঞাপিত ইত্যর্থ ভেদে যেষামবয়বানাং তে 
তাদৃশাবয়বান্থগতঃ। স পুনরিতি। যৃতসিদ্ধাঃ__-অস্তরাঁলযুক্তা অবয়বা বস্ত স যুতসিদ্ধাবয়বঃ | 
নিরস্তরালাবয়বঃ অযুতসিদ্ধাবয়বঃ | এতন্ মূত্ত্যাদি ভূতানাং দ্বিতীয়ং রূপং যস্ত তান্ত্রিকী পরিভাষা 
স্বরূপমিতি । 

অথেতি। তৃতীয়ং হুঙ্রূপং তন্মাত্রমূ। তন্ত একঃ অবয়বঃ পরমাণু পরমাণুরেব ত্সাত্রস্ত 

শব্স্পর্শাদি গুণসকল, আপ্য বস্তর যে শবম্পর্শাদি ইহারা বিশেষ অর্থাৎ অশেষ বৈচিত্র্যসম্পন্ন 
সর্বপ্রকার ভৌতিক দ্রব্য, তাঁহারা বিশেষ বিশেষ আকার, কাঠিন্, তারল্য আদি ধর্মযুক্ত এবং 
তাহাঁরাই এখানে '্থুল” শব্দের দ্বারা পরিভাঁষিত। দ্বিতীরমিতি”। ন্বসামান্ঠ অর্থে যাহা প্রত্যেকের 
নিজন্ব | মুর্তি-_সংহতত্ব (কঠিন জমাট ভাব)। ন্নেহ-তরলতা। প্রণামী-_সঞ্চরণশীলতা 
বা সদা অস্থ্র্য। সর্বতৌগ্তি-_সর্ববত্রই যাহার অবস্থানযোগ্যতা, কারণ শব্দগুণ সর্ববস্তকে ভেদ 
করে (ভিতর দিয়া যাইতে পারে, সুতরাং অপেক্ষাকৃত নিরাবরণ )। শব্দাদিরা অর্থাৎ প্রথমোক্ত 
পাথিব শব্দ-্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ ইহার, মৃত্তি আদি সামান্য লক্ষণের বিশেষ বলিঘ্া কথিত হয়। 

তিথেতি' । তথা উক্ত হইয়াছে পূর্ববাচাধ্যের দ্বারা__একজাতিসমস্বিতদের অর্থাৎ স্থুলভূতরূপ 

এক জাতির অন্তর্গত অথব| মুত্তি আদি জাতিযুক্ত এই পৃথিব্যাদির বা ক্ষিতিভূত আদর, ধর্মমমাত্রের 
ছারা অর্থাৎ শব্দাদির দ্বার! ব্যাঁবৃত্তি বা বিশেনব্ব স্থাপিত হয়, যেমন জাতির দ্বার তাহাদের ভেদ কর! 
হয় এবং ষড়জ-খধত, নীলপীতাঁদি লক্ষণের দ্বার! তাহাদের অন্তবিভাঁগও কর! হয়। এস্থলে সামান্য 
এবং বিশেষের যাহা সমুদার অর্থাৎ সামান্ত যে ধন্মী বা কারণ-ধর্ত্ম এবং বিশেষলক্ষণযুক্ত যে কাধ্য-ধর্্ম 
তাহাদের যাহা সমষ্টি, তাহাই ভ্রব্য। 

এই সমূহ দ্বিষঠ অর্থাৎ ছুই প্রকারে অবস্থিত (১) প্রত্যস্তমিত বা অলঙ্গীভূত হইয়াছে ভেদ বা 
অবয়ব যাহার, তাদৃশ অবরবের 'অনুগত অর্থাৎ বাহার অবয়বতে? বিবক্ষিত হয় না (যেমন “এক 
শরীর” )। (২) যেসকল অবয়বের ভেদ শব্দের দ্বার! উপাত্ত বা জ্ঞাপিত হয়, তাদৃশ অবয়বের 
অন্থগত। (যেমন 'পশু-পক্ষী'-রূপ সমুদায় বা সমূহ। এখানে সমূহ “এক' হইলেও তাঁহার 

একাংশ পণ্ড অপরাংশ পক্ষী, তাহারা কোনও এক বস্তর অবয়ব নভে, কিন্তু পৃথকৃ। কেবল শবের 
দ্বারাই তাহারা একীকৃত )। *দ পুনরিতি” । যাহার অবয়ব সকল অন্তরালযুক্ত তাহ! যুতসিদ্ধাবয়ব 
( যেমন পৃথক্ পৃথক্ বৃক্ষের সমষ্টি “এক বন+ )। আর যাার অবন্ব সকল অন্তরালহীন বা লম্ন্বযুক্ত 

তাহ! অধূত-সিদ্ধাবয়ব ( যেমন শাখা-প্রশাখাযুক্ত “এক বৃক্ষ )। এই মূর্তি আদিরা অর্থাৎ ক্ষিতিভূতের 
ু্তি বা কঠিনতা, অপভূতের স্নেহ বা তরলতা ইত্যাদি লক্ষণ ভূতসকলের দ্িতীয়রপ যাহা শ্থরপ' 

নামে এই শাস্ত্রে পরিভাষিত হইয়াছে। 
“অথেতি” ৷ ভূতমকলের তৃতীয় হুক্মরূপ তন্মাত্র। ভ্রাহার পরমাণুরূপ এক অবয়ব অর্থাৎ 

৮৮ 
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একমশ্চরমোহ্বমবঃ| পরমস্থঙ্গত্বাৎ পরমাশোরবয়বভেদে! ন বিবেক্তব্যঃ, ততশ্চ যথ। কালিকধারাক্রমেণ 
শবদজ্ঞানং তন্সাত্রাণামপি তথা ক্ষণধারাক্রমেণ জ্ঞানম্। তচ্চ সামান্যাবিশেষাত্বকং-_সামান্যং_- 
শব্দাদিমাত্রং বিশেষাঃ-_যড় জাদয়; তদাত্মকং-_তৎস্বরূপং তৎকারণমিত্যর্। অথ ভূতানামিতি। 
কাধ্যহ্বভাবানুপাতিনঃ স্বকাধ্যাণাং ভূতানাং প্রকাশাদিন্বভাঁবানাম্ অন্পাঁতিনঃ__ অন্ুগুণশীলসম্পন্না 
কারণম্বভাবস্ত কার্যে অনুবর্তমানত্বাৎ। 

অথৈষাঁমিতি। ভোগাপবর্গার্ঘতা গুণেষু অন্যয়িনী- ব্রিগুণনিষ্ঠেত্যর্থ, খুণাঃ পুনঃ তন্মাত্রভূত- 
ভৌতিকেযু অন্বয়িন ইতি হেতোৌন্ডৎ সর্বম্ অর্থবৎ_-ভোগাপবর্গযোঃ সাধনন। তেঘিতি। 
ইদ্দানীভূতেষু-_শেষোৎপন্েযু মহাভূতেষু তেযাঞ্চ পঞ্চরূপেষু সংযমাত, স্বরূপদর্শনং__-তশ্ত তস্ত রূপস্তোপ- 
লব্ধিঃ তেষাং ভূতানাং জয়শ্চ অণিমাদিলক্ষণঃ। ভূতগ্রকৃতয়ঃ_-ভূতানি তংপ্রকৃতযম্তন্মাত্রাণি চেতি। 

8৫। তত্রেতি। ম্ুগমম্। তেষামিতি। প্রভবাপাঘব্যহানাম্-_উৎপত্তিলয়-সন্নিবেশানাঁম্ 
ঈষ্টে নিয়মনার প্রভবতি। যথা সঞ্চল্প ইতি। সঙ্কল্পিতরূপেণ ভূত্তপ্রকৃতীনাম্ অবস্থাপনসামর্থ্যং 
চিরং বা স্বল্লকালং বা। ন চেতি। শক্তোহপি-- শক্তিসম্পন্নোহপি ন চ পদার্থবিপর্যাসং লোক- 
লোক্যব্যবস্থাপনং করোতি -তৎকরণাবকাশঃ সিদ্বস্তাত্র নাস্ভীতি ন কবোতি, কম্মাদ্ ন্যস্ত পূর্বসিদ্ধস্ত 
যত্রকামাবসায়িনে। ভগবতো জগতাং পাতু হিরপ্যগর্ভম্ত তথাভৃতেষু ৃশ্ঘমানব্যবস্থাপনেযু সঙ্কল্লাৎ। 

পরমাণুই তন্মাত্রের এক চরম ব৷ অবিভাজ্য অবয়ব। পরমস্থক্ম বলির পরমাণুর অবরবের ভেদ পৃথক্ 
করার যোগ্য নহে, তজ্জন্ট বেন কাঁলিক ধারাক্রমে অর্ধা পর পর কালক্রমে জ্ঞারমানরূপে ( দৈশিক 
ভাব ক্ষুট নহে এরূপ ) শব্দভূতের জ্ঞান হয়, তন্রপ তন্মাত্রেরও জ্ঞান ক্ষণধারাক্রমে অর্থাৎ ক্ষণব্যাপী 
যে জ্ঞান তাহার ধারাক্রমে হয় ( দেশব্যাপিভাবে নহে )। তাহ! সামান্তবিশেষাত্মক অর্থাৎ সামান্য 
বা শব্দাদিমাত্র এবং বিশেষ বা বড় জার্দি-রূপ তাহাঁর যে বেশিষ্ট্য তদাম্মক বা তৎস্বরূপ অর্থাৎ তাহাদের 
যাহা কারণ ( তাহাই তন্মাত্র )। “অথ ভূতানামিতি” | কাধ্যস্বভাবান্ুপাতী অর্থাৎ তন্মাত্রের কার্য 
ব৷ তচছৃৎপন্ন যে ভূত সকল তাহাদের যে প্রকাশাদি স্বভাব তাহাদের অন্থুপাঁতী বা অনুরূপ স্বভাবযুক্ত, 
যেহেতু কাধ্যে কারণের স্বভাব অবস্থিত থাকে । 

“অধৈষাঁমিতি” । ভোগাপবর্গযোগ্যতা গুণে অন্বিত থাকে অর্থাৎ তাহা ত্রিগুণে অবস্থিত। 
গুণসকল্প আবার তন্মাত্র, ভূত এবং ভৌতিকে অন্বিত অর্থাৎ তত্তদ্রপে স্থিত, এই কারণে তাহারা 
সবই অর্থবৎ বা ভোগাপবর্গরূপ পুরুতার্থের সাধক। “তেঘিতি'। ইদানীংভূততে অর্থাৎ সর্বশেষে 
উৎপন্ন মহাভূর্ত সকলে (স্থল ভূতে) এবং তাহাদের স্থল, স্বরূপ ইত্যাদি পঞ্চরূপে সংযম হুইতে 
তাহাদের ম্বরূপদর্শন অর্থাৎ প্রত্যেকের নিজ নিজ যথার্থ রূপের উপলব্ধি হয় এবং অনণিমার্দি-সিদ্ধিরূপ 
ভূতজয় ব| তাহাদের উপর বণীভূতত৷ হয়। ভূতপ্রক্কৃতি সকল অর্থে ভূত সকল এবং তাহাদের 
প্রক্কতি বা কারণ তন্মাত্র সকল । 

8৫। তত্রেতি,॥ ভাষ্য স্থগম। “তেষামিতি” | প্রভব এবং অপ্যয়ৰপ ব্যহের উপর-_মর্থাৎ 
( ভূত এবং ভৌতিক পদার্থের ) উৎপত্তি, লয় ও সংস্থানবিশেষের উপর অর্থাৎ তাহাদিগকে অতীষ্টরূপে 
নিয়মিত করিবার, ক্ষমন্তা হয়। ঘথা সঙ্কল্পল ইতি । যথেচ্ছ সঙ্কপ্লিতরূপে ভূত এবং তাহাদের 
প্রকৃতিকে ( তন্সাত্রকে ) অবস্থাপন করিবার সামথ্য হয়-দীর্ঘকাল বা স্বল্নকাল যাবৎ। “ন চেতি”। 
শক্ত বা ক্ষমতাসম্পন্ন হইলেও সেই সিদ্ধযোগী পদার্থের বিপর্ধ্যাস করেন ন! অর্থাৎ লোকসকলের এবং 
লোকবাসীদের অবস্থাপনের বা যথাঁষথভাবে অবস্থিতির, বিপ্ধ্যাস করেন না-_যোগসিদ্ধের তাহা 
করিবার অবকাঁশ নাই বলিয়াই করেন না। কেন, তাহ! বলিতেছেন। অন্ত যত্রকামাবসাহী 
( ধিনি ভূত ও তৎকারণ তম্মাত্রকে যদৃচ্ছা সংস্থিত করিতে পারেন ) পূর্ব্সিদ্ধ, ভগবান্, জগতের পাতা 
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যথা শক্তোহপি কশ্চিদ্রাজা পররাষ্ট্র ন কিঞ্িং করোতি তন্ৃৎ। তন্ধন্্েতি। সুগমম্। আঁকাশেহপি 
আবৃতকায় ইত্যন্তাথ? সিদ্ধানামপি অনৃষ্ততা। 

৪৬। বজ্রসংহননত্বংবজ্রবদ, __দৃঢ়সংহতিঃ ৷ কায়ন্ত সম্যগভেগ্ত্বমিত্যথ?। 
৪৭। সামান্তেতি। তেষু শব্দাদিযু ইন্দ্রিয়াণাং বৃত্তি: - আলোচনপ্রক্রিয় নামজাত্যাদি- 

বিজ্ঞানবিপ্রযুক্ত। শব্দান্েকৈকবিষয়াকারমাত্রেণ পরিণম্যমানত৷ ইতি যাবদ্ গ্রহণমূ। প্রত্যক্ষবিজ্ঞানন্ত 
মূলত্বাৎ ন তদালোচনং জ্ঞানং সামান্টাকারমাত্রম্ অপি চ ইন্ক্রিয়েণ সামান্ব্ষয়মা শগ্রহণে সতি 
বিশেষবিষয়ঃ কথং মনসা অন্ুব্যবসীয়েত, দৃশ্তাতে তু বিশেব-বিষযস্তাপি ন্মরণকল্পনাদিকমূ। ন্বরূপমিতি। 
প্রকাশাত্মনে। বুদ্ধিসত্বস্ত সংগ্কানভেদশ্চ ইন্দিনরূপম একং দ্রব্যং জাতঘৃ। তদিক্জরিয়্রব্যস্ত সামান্ত- 
বিশেষয়োঃ - প্রকাশসামান্তন্ত কর্ণাদিরূপবিশ্বব্যুহনস্ত চ সমৃহরূপং নিরন্তরালাবয়ববৎ। ইন্দ্িরগতা 
য| প্রকাশশীলতা যা চ শবম্পর্শাগ্ভাকারৈঃ পরিণত। শব চ্াালোচনজ্ঞানকার! ভবতি তৎকারণভূতঃ 
প্রকাশগুণন্ত কর্ণাদিরূপ একৈকঃ সংস্থিতিভেদ এব ইন্দরিয়াণাং স্বরূপম.। 

হিরণ্যগর্ভের তথাভূতে অর্ধাত দৃপ্তনান বিশ্ব থেভাবে আছে সেই ভাবেই থাকুক--এইরূপ সন্ক্ল আছে 
বলিয়া ( অর্থাৎ পূর্ব হইতেই সমতুপ্য একজনের স্ক্পের প্রভাবের দ্বার ব্যাপ্ত বলিয়া, অন্ঠের তথিষগ়ে 
কর্তৃত্বের অবকাশ নাই )। বেমন শক্তি থাকিলেও কোনও রাজ! পররাজো কিছু (কর্তৃত্ব) করেন 
ন|, তদ্রপ। “তন্ধন্দেতি'। সুমীম। আকাশেও আবৃতকান্ধ ইহার অর্য সিদ্ধনামক স্বর্গবাসী 
সত্বদের নিকটও অনৃষ্ঠতারূপ দিদ্ধি হয়। 

৪৬। বজ্রসংহনন অথে” বভ্রের স্তাঁয় (শরীরের) দৃঢ় সংহতি অথাৎ সম্পূর্ণরূপে শরীরের 
অভেগ্ঠতা । 

8৭। “সামান্তেতি । সেই শব্াদিতে ইন্দ্রিয়সকলের যে বৃত্তি বা নাঁম-জাতি আদি বিজ্ঞানহীন 
আলোচনরূপ জ্ঞান অথাৎ শব্ধদি এক একটি ব্বিগনাকাররূপে যে পরিণামশীলতা * তাহাই গ্রহণ। 
প্রত্যক্ষবিজ্ঞানের মূল বলিয়৷ সেই আলোচন জ্ঞান ( অনুমানাদির হ্যায়) সামান্তাকারনাত্র নহে, কিঃ 
যদি ইন্দিয়ঘীর৷ কেবল বিষয়ের সাঁমান্ত ব| সাঁধারণ জ্ঞানমাত্রই গৃহীত হইত তবে তাঁহার বিশেধ জ্ঞান 
কিরূপে মনের দ্বার। অনুব্যবসিত ব| অন্ুচিন্তিত হইত? দেখাও যাঁর বে বিশেষ ব্বিষবেরও ম্মরণ- 
কল্পনাদি হয় (অতএব বুঝিতে হইবে যে তাহ! নিশ্চরই ইন্দ্িরের ছ্বার| বিশেবরূপে সাক্ষাতভাবে 
গৃহীত হইয়া থাকে )। 

স্বরূপমিতি'।  প্রকাশাত্মক বুদ্ধিসত্ব্ের সংস্থানভেদই ইন্দ্রিররূপে জাত এক দ্রব্য। সেই 
ইন্জিয়মূপ ভ্রব্য (পূর্বেধাক্ত ) সামান্যবিশেষের অথাৎ প্রকাশরূণ সামান্ের বা সাধারণ 
লক্ষণের এবং কর্ণাদিরূপ বিশেষ-ব্যহনের (ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত সংস্থানবিশেষের ) নিরম্তরাল- 
অবয়বধুক্ত সমূহ (সামান্য এবং বিশেষ এই উভয়ের সমবেতভৃত, অধুতসিদ্ধাবয়বী )। ইন্দ্রিন্নগত যে 
( বুদ্ধিসত্ত্ের ) প্রকাশশীলতা, বাহ! শবম্পর্শাদি আকাবে পরিণত হইয়া শব্দাদি আলোচন-জ্ঞানাকার। 
হয় তাহার কারণন্বরূপ, প্রকাশগুণের যে কর্ণার্দিরপ এক একটি সংস্থানতেদ তাহাই ইন্দ্রিয়ের 
স্বরূপ। (বুদ্ধিপত্স্থ বিশুদ্ধ ভ্ঞানরূপ প্রকাশগুণ ই্সরিয়াগত শব্পর্শাদিরূপ বিভিন্ন আকারে 
আকারিত হইয়! তত্তৎ জ্ঞানাকার! হয় অথণৎ যাহ! জাননমাত্র ছিল তাহ! তখন শবজ্ঞান, স্পশজ্ঞান 

* একই কালে একই ইন্দরিয়ের বার! যে জ্ঞান হয় তাহাই আলোচন জ্ঞান। যেমন চক্ষুর 
দ্বার ফুলের রক্তবর্ণত্বের জ্ঞান। “ইহা কোমলতা সুগন্ধ আদি যুক্ত লাল ফুল'--ইত্যাকার জান 
সর্বধিয়ের দ্বারা অথৎ তৎসনব্ধয় পুর্ববান্ুভূত বিভিন্ন ইন্জরি্নগত স্ৃতির সহযোগে উৎপন্ন হয়। 
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তেষাং তৃতীয়ং রূপম, অন্মিতা, তন্তাঃ সামান্তোপাদানভূতায়! ইন্দিয়াণি বিশেবাঃ। ব্যবপার়াত্মকা 
ন ব্যবসেয়গ্রাহাত্মকান্্িগুণ৷ যেষাং প্রকাশক্রিয়াস্থিতিরপাঃ স্বভাব! জ্ঞানচেষ্টাসংস্কাররূপেণ ইন্জরিয়েমু 
অশ্থিতাস্তদিক্দরিয়াণীমন্বযিত্বরূপম.। পঞ্চমং রূপম, ইন্জ্িয়েষু যদ্ গুণান্থগতং-_গুণানবর্তমানং পুরুঘারথ- 
বন্তম.। পঞ্চন্বিতি। ইন্্িয়জয়ঃ-_বাহ্যান্তরেন্দরিয়াণামতীষ্টীকারেণ পরিণমনসামথম্। 

৪৮ | কায়স্তেতি। মনোবৎ জবঃ--গতিবেগঃ মনোৌজবঃ তত্বম.। বিদেহানাং--শরীর- 
নিরপেক্ষাণাম, ইন্দিয়াণান্ অভিপ্রেতে দেশে কালে বিষরে চ বৃত্তিনাভঃ--জ্ঞানচেষ্টাদিকরণসামর্থ্যং 
বিকরণভাবঃ, বিদেহানামপি ইন্দরিঘ়াণাং করণভাব ইত্যথ%ঃ। অষ্টো প্রকৃতয়ঃ ষোড়শ বিকার! 
ইত্যেতেযাং জয়ঃ প্রধানজয়ঃ। মধুপ্রতীকসংজ্ঞ। এতান্তিত্রঃ সি্ধয়ঃ। কর্ণপঞ্চকরূপজয়াৎ__ 
পধশনাং করণানাং গ্রহণাদিরূপপঞ্চকজয়াদিত্যথ | 

৪৯। জ্ঞানক্রিয়ারপাঁঃ সিদ্ধীরুক্তু। সর্বাভিপ্লাবিনীং বিবেকজসিদ্ধিমাহ  সব্েতি। ব্যাচ্টে 
নির্ঘ'তেতি। পরে বৈশারস্ে__রজস্তমোহীনে শ্বচ্ছে স্থিতিপ্রবাহে জাতে। বশীকারবৈবাগ্যাদ্ 
বিষপ্রবত্তিহীনং চেতে! বিবেকখ্যাতিঘাত্রপ্রতিম্ ভবতি ততঃ সর্বভাবাধিষ্টাতৃত্বং, সর্বোপাদানভূতা 

ইত্যাদিতে পরিণত-হয়। এই শব্দাদি জ্ঞানের যাহ! কাঁরণ সেই বুদ্ধিসত্বেরই সংস্থানভেদরূপ যে 
এক এক পরিণাম তাহাই ইন্জ্রিযম। ইন্দ্রিের এইরূপ লক্ষণই তাহার “স্বরূপ । এখানে ইন্দ্রিয় 
অথে” ইন্ত্রিয়শক্তি )। 

তাহাদের তৃতীয় রূপ অশ্মিতা। সামান্য বা সাধার্ণরূপে সকলের উপার্দানভূত সেই অস্মিতার 
বিশেব নামক পরিণীমই ইন্দ্রিয় সকল। চতুথ-রূপ যথা, যাহ ব্যবসাগাত্ুক বা গ্রহণাম্মক কিন্ত 
ব্যবসেয় বা গ্রাহ্ম্বরূপ নহে এপ বে ত্রিগুণ বা! ত্রিগুণাত্মক পদাথ? যাহার প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিরূপ 
স্বতাঁব জ্ঞান, চেষ্ট। ও সংস্কাররূপে ইন্দ্রিয় সকলে অন্বিত ব অনুহ্াত থাকে তাহা ইন্দ্রিয় সকলের 
অযিত্বরূপ। পঞ্চমরূপ যথা, ইন্দ্র সকলে বে গুণান্থগত অথণৎ গুণের অনুবর্তমান বা অন্তত্িষ্ঠ 
ভোগাপবর্গনূপ পুরুযাথ বন্ধ অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক প্রত্যেক দৃষ্তপদাথে ? র ভোগাপবর্গ-যোগ্যত্বই, তাহার 
অথ বন্ধ নামক পঞ্চম রূপ। “পঞ্চম্বিতি ৷ ইন্দ্িয়জয় অথে” বাহা ও আন্তর ইন্দ্রিয় সকলকে অভীষ্ট" 
রূপে পরিণত করিবার সামথ। 

৪৮। “কায়গ্তেতি”। মনের মত জব বা গতিবেগ যাহার তাহা মনোজব, মনোঁজবের ভাব 
মনোজবিত্ব (মনের মত গতিলাভরীপ সিদ্ধি )। বিদেহ অথবৎ শরীরনিরপেক্ষ হইয়া, ইন্দ্রিয় সকলের 
অভিপ্রেত দেশে, কালে এবং বিষয়ে যে বৃত্তিলাভ বা জ্ঞানচেষ্ার্দি করিবার সাধ্থ্য তাহাই 
বিকরণভাব অর্থৎ দৈহিক ইন্তিযাধিষ্ঠটান হইতে বিধুক্ত হ্ইয়াও ইন্্রিপ্শক্তি সকলের কাধ্য করার 
শক্তিরূপ সিদ্ি। 

অষ্ট প্রকৃতি ( পঞ্চতন্মাত্র, অহঙ্কার, মহত্ত্ব ও মূল প্রকৃতি ) এবং ষোড়শ বিকার ( পঞ্চভৃত, 
পঞ্চ কর্েন্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় 'ও সঙ্কল্পক মন) ইহাদের জয়কে প্রধানজয় বলে। এঁ তিন প্রকার 
সিদ্ধির নাম মধুপ্রতীক। করণের পঞ্চরূপের জয় হইতে অথণাৎ করণের গ্রহণ, স্বরূপ ইত্যাদি পি 
পঞ্চরূপের জয় হইতে (এ সিদ্ধি উৎপন্ন হয় )। 

৪৯। জ্ঞান ও ক্রিয্ারূপ সিদ্ধি বা বিভূতি সকল বলিয়া সর্বব্যাপিকা অর্থাৎ সমস্ত সিদ্ধি যাহার 
অন্তর্গত, এপ যে বিবেকঞ সিদ্ধি তাহ! বলিতেছেন, পপতবেতি”। ব্যাখ্যা করিতেছেন। “নির্ঘ,তেতি? | 

বুদ্ধির পরম বৈশারগ্ভ হইলে অরথণৎ রজস্মোমলহীন হইয়া স্বচ্ছ বা নির্ল প্রকাশমর স্থিতির প্রবাহ 
ব। নিরবচ্ছিন্নত! হইলে এবং বশীকার-বৈরাগ্যহেতু বিষয়ে প্রবৃত্তিহীন চিত্ত বিবেকথ্যাতিমাত্রে প্রতিঠিত 
হওয়াতে তখন সর্ধ ভাবপদাথের উপর অধিষ্ঠাতৃত্ব হয়, তাহাতে সর্ধবস্তর উপাদীনন্বরূপ 
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গ্রহণগ্রাহ্থরূপাঃ সত্বাদিগুণাঃ ক্ষেব্রজ্ঞং স্বামিনং প্রতি অশেষ-দৃশ্তাত্বকত্বেন-- সর্ববিধগ্রহণশক্তিরূপেণ 
তদ্গ্রাহরপেণ চ উপতিষ্ঠস্তে। তদা সর্বভূতস্থমাত্মানং যোগী পশ্যতি। সর্বজ্ঞাতৃত্বমিতি। 
অক্রমোপারঢ়ং-_যুগপদ্রপস্থিতম। বিবেকজসংজ্ঞা সার্বজ্সিদ্ধিঃ। এষা যোগপ্রসিদ্ধা 
বিশোকানারী সিদ্ধিঃ। 

৫০। বিবেকন্তাবান্তরসিদ্ধিমুক্ত 1 মুখ্যাং সিদ্ধিমাহ, তদিতি। তথবৈরাগ্যে-_বিবেকজসাবজ্ঞ্যে 
সরবাধিষ্ঠাতৃত্বে চ বৈরাগ্যে জাতে । ধদেতি। ঘদা অস্য বোগিন এবং-_বিবেকেৎপি হেয়তাখ্যাতি- 
ভবতি। ক্লেশকন্মক্ষয়ে__বিবেকজ্ঞানস্য বিষ্ঠারূপস্য প্রতিষ্ঠাক্জ। অবিদ্তাদিক্লেশানাং তন্ুলককর্মমণাঁথ 
দগ্ধবীজভাবত্বং ক্ষয় তেঘাং ক্ষত্াচ্চি অবিপ্বা বিবেকখ্যাতির্ভবতি। ততো বিবেকোঁহপি 
হেয় ইতি পরং বৈরাগ্যমুপঞ্ভতে। অথ দগ্ধবী্গকনাঃ ক্রেশাঃ পরেণ বৈরাগ্েণ সহ 
চিত্তেন প্রলীনা ভবন্তি। ততঃ পুরুষঃ পুনস্তাপত্রয় ন ভূঙ.ক্তে-_তাপাত্মকচিত্ববৃত্তেধ! 
গ্রহীতৃবুদ্ধিন্তশ্তাঃ প্রতিসংবেদী ন ভবতীত্যর্থঃ। শেষমতিরোহিতম্। চিতিশক্তিরেবেতি। এব 
শব্দেন শাশ্বতীং ক্রূপপ্রতিষ্ঠাং গ্োতয়তি। 

৫১। তত্রেতি। প্রবৃত্তমাত্রজ্যোতিঃ__-সংবমজ! প্রক্তা প্রবৃত। এব ন বণীভূতা বস্ত সঃ। 
সর্বেধিতি। ভূতেত্দ্িয়জয়াদিষু ভাবিতেষু কৃতরক্ষাবন্ধঃ--নিষ্পাদিতত্বাৎ কর্তব্যতাহীনঃ, ভাবনীয়েধু-- 

গ্রহণ ও গ্রাহা-রূপ সত্বাদিগ্ডণ সকল ক্ষেত্রজ্ঞ (ক্ষেত্র বা! শরীর-অন্তঃকরণাঁদি, তাহার যিনি জ্ঞাতা) স্বামী 
পুরুষের নিকট অশেষ দৃশ্তবপে অর্থাৎ সর্ববিধ গ্রহণশক্তিরূপে এবং সেই গ্রহণের গ্রাহ্বন্তরূপে 
উপস্থিত হয় অথাৎ উহারা সবই তাঁহার নিকট বিজ্ঞাত হর। তখন যোগী নিজেকে সর্ববভূৃতস্থ 
দেখেন। পসর্বজ্ঞাতৃত্বমিতি' । অক্রমে উপারূঢ় অর্থে যুগপৎ উপস্থিত। বিবেকজ নামক এই 
সার্ববজ্ঞ্যসিত্ধি, ইহা যোগশান্ত্ে প্রসিদ্ধ বিশোকা নামী সিদ্ধি। (সার্বজ্য অর্থে জ্ঞানশক্তির বাধা 
অপগত হওয়ার ফলে অভীষ্ট বিষয় যুগপৎ বিজ্ঞীত হওয়া । তবে জ্ঞেয় বিষর অনন্ত বলিয়া “সর্ব 
বিষয়ের জ্ঞান বা বিষয়াভাবে জ্ঞানের পরিসমাপ্তি, কখনও হইবে না। সর্বজ্ঞ পুরুষ তাহা জানিয় 
তদ্ধিষয়ে প্রচেষ্টাও করেন ন! )। 

৫০। বিবেকের যাহা গৌণ সিদ্ধি তাহ। বলিয়া! যাহা মুখ্য সিদ্ধি তাহা বলিতেছেন । 
“তদ্দিতি” । তাহাতেও বৈরাগ্য হইতে অথ৭ঘৎ বিবেকজ সার্বজ্ঞ-সিদ্ধিতে এবং সর্ব ভাবপদাথে র 
উপর অষ্টাতৃত্বরূপ সিদ্ধিতেও বৈরাগ্য হইলে । “দিতি” । বখন এই যোগীর এইরূপ 
অথাৎ বিবেকেও হেয়তাখ্যাতি হর তখন ক্লেশ-কর্মক্ষয়ে অর্থাৎ বিদ্যারূপ ( অবিদ্যাবিরোধী ) 
বিবেকজ্ঞানের প্রতিষ্ঠ। হইতে অবিদ্যার্দি ক্লেশ সকলের এবং তন্ুলক কর্্মসকলের 
দগ্ধবীজত্ব-ভাবরপ ক্ষ হয় অর্থাৎ অবিদ্যাপ্রত্যয়রূপ অঙ্কুরোৎপাদনের শক্তিভীন হয়। 

তাহাদের প্ররূপ ক্ষয় হইতে অবিচ্ছিম্ন বিবেকখ্যাতি হয়। তাহা হইতে “বিবেকও 
হেয় এইরূপ পরবৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, তদনস্তর দগ্ধবীজবৎ ক্লেশ সকল পরবৈরাগ্যের 
দ্বার চিত্তের সহিত প্রলীন হয়। তখন পুরুষ আর তাপত্রয় ভোগ করেন না, অথাৎ 

বিবিধ দুঃখরূপে আকারিত চতিত্তবৃত্তির জ্ঞাতা-রূপ যে বুদ্ধি, পুরুষ তাহার প্রতিসংবেদী 
হন না, (অতএব ছুঃের উপচারের অভাব হয়)। শেষাংশ সুগম। “চিতিশক্তিরেবেতি' এস্থলে 

“এব” শবের দ্বার চিতিশক্তির শাশ্বতকালের জন্য স্বরূপপ্রতিষা বুঝাইয়াছেন। 

৫১1 এতত্রেতি”। প্রবৃত্তমাত্রজ্যোতি অর্থাৎ সংযমজাত প্রজ্ঞা ধাহার কেবলমাত্র প্রবৃত্ত 

হইয়াছে, (কিন্তু সম্যক্ ) বশীভূত হয় নাই। “সর্বেষিতি'। ভূত এবং ইন্তরিয়জয় আদি ভাবিত 
বিষয়ে কৃতরক্ষাবন্ধ অথাৎ প্ প্র বিষয়ে যাহ! কর্তব্য তাহা সম্পূরণগ্ধপে নিষ্পাদিত হওয়ায় তথ্বিয়ে আর 
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বিবেকাদিযু যৎকর্তব্যমন্তি তৎসাধনভাবনাবান্। চতুর্থ ইতি। চিত্তপ্রতিসর্গঃ-_চিত্রন্ত প্রলয় 
একোহ্বশিষ্টোহ্্থঃ সাধ্য ইতি শেষঃ। তত্রেতি। স্থানৈ:-ন্বর্গলোকন্ত প্রশংসাদিভিঃ। তন্ত 
যোগগ্রদীপন্ত তৃষ্ণাসস্ভূত! বিষয়বায়ব; প্রতিপক্ষা-_নির্ববাণরূত ইত্যর্থঃ| কৃপণজনঃ__কৃপার্জনঃ। 
ছিত্রান্তরপ্রেক্ষী --ছিদ্ররূপঃ অন্তরঃ অবকাশক্ডদ্গবেষকঃ, নিত্যং যত্বোপচধ্যঃযত্বেন প্রতিকাধ্য 

এবন্ডুতঃ প্রমাদে! লব্ধবিবরঃ-_-লব্প্রবেশঃ ক্রেশান্ উত্তন্তয়িঘ্াতি__প্রবলীকরোতি। শেষং স্তুগমম্। 
৫২। বিবেকজজ্ঞানস্ত উপায়ান্তরমাহ। ক্ষণেতি। ক্ষণে তংক্রমে চ-_পূর্বোত্বররূপ- 

প্রবাহে চ সংযমাৎ হুঙ্মতমপরিণাঁমসাক্ষাৎকারঃ তা ততশ্চাপি উক্তং বিবেকজং জ্ঞানম্ 
অপরপ্রসংখ্যাননামকং সাব্কজ্ঞম্ ভবতীতি ুত্রার্থঃ। যথেতি। যথা! অপকর্ষপধ্যন্তং দ্রব্যং_- 
সুঙ্ষমৃতমং রূপাদিদ্রব্ং পরমাণুক্তঝ। কালস্ত পরমাণুঃ ক্ষণঃ। যাবতেতি। পরমাণোঃ 
দেশাবস্থানন্ত অন্তথাভাবে। যাবতা৷ কালেন ভবতি স এব ব1 ক্ষণঃ। বিক্রিয়ায়া অধিকরণমেব কালঃ। 
পরমাণোর্দেশাবস্থানভেদস্ত সজ্মুতম! বিক্রিয়া, তদধিকরণং তম্মাৎ কালম্ত অণুরবয়বঃ ক্ষণসংজ্ঞকঃ। 
তত্প্রবাহাবিচ্ছেদস্ত-_নিরন্তরঃ ক্ষণ প্রবাহঃ ক্রমঃ ক্ষণানাম্। 

কর্তব্যত তখন থাকে না। ভাঁবনীয় বিষয়ে অর্থাৎ বিবেকাদি সাধনে যাহা কর্তব্য অবশিষ্ট আছে 
তাহারই সাধন ও ভাবন-শীল। “চতুর্থ ইতি'। চিত্তপ্রতিসর্গ অর্থাৎ চিত্তের প্রলয়ব্ূপ এক 
অবশিষ্ট অথই তখন সাঁধনীয়। “তত্রেতি। স্বর্গ আদি স্থানের দ্বারা অর্থাৎ স্বর্গলোকের 
প্রশংসাদির দ্বারা । তৃষ্ণ বা! কামনা-সম্ভৃত বিষয়রূপ বাঁয়ু সেই যোগপ্রদীপের প্রতিপক্ষ বা নির্ববাণ- 
কারক। কৃপণ জন-_কৃপার যোগ্য জন বা৷ দয়ার পাত্র। ছিড্রান্তর-প্রেক্ষগী অথাৎ (বিবেকের 
মধ্যে অবিবেক- ) ছি দ্বরূপ যে অন্তর বা অবকাশ তাহার অন্নসন্ধিৎস্থ। নিত্য যত্োপচধ্য অর্থাৎ 
সর্বদাই যত্বের সহিত যাহার প্রতিকার করিতে হয এরূপ যে প্রমাদ তাহ! লব্ধবিবর অর্থাৎ 
ছিদ্র্ার৷ প্রবেশ লাভ করিয়া ক্লেশ সকলকে উত্তস্তিত করে বা প্রবল করিয়া তোলে। 
শেষাংশ সুগম। 

৫২। বিবেকজ জ্ঞান বা সার্ধজ্ঞয সিদ্ধির অন্য উপায় বলিতেছেন। “ক্ষণেতি'। ক্ষণে 
এবং তাহার ক্রমে অথাৎ ক্ষণের পূর্ব ও উত্তর-রূপ পরম্পরার বে প্রবাহ তাহাতে সংযম 
হইতে হুক্্তম পরিণামের সাক্ষাৎকার হয়; তাহা হইতেও পূর্বোক্ত বিবেকজ জ্ঞান অর্থাৎ 
অপর-প্রসংখ্যান নামক সার্ধজ্ হয় ইহাই স্ত্রের অর্থ। “ঘথেতি”। যেমন অপকর্ষ পধ্যস্ত 
দ্রব্কে অর্থাৎ হুক্মতম রূপাদি দ্রব্াকে পরমাণু বলে, তেমনি কালের বাহা পরমাণু তাহ 
্ষণ। গ্যাবতেতি”। অথব! পরমাণুর দেশাবস্থানের অন্তথাভাব যে কালে হয় তাহাই 
ক্ষণ। পরিণামের অধিকরণই কাল * | পরমাণুর দেশাবস্থানের (এক) ভেদই ুঙ্মতম 
(জ্ঞের়) পরিণাম বা অবস্থান্তরতা, সেই সুঙ্ষাতম এক পরিণামের অধিকরণও তজ্জন্ত কালের 
সুক্মাতম অথুম্বরূপ অবয়ব, তাহারই নাম ক্ষণ। (নুঙ্মুতম পরমাণুর এক পরিণাম যে কালে 
ঘটে তাহ। সুতরাং কালেরও হুক্মতম অংশ, কারণ পরিণাম লইয়াই কালের অভিকল্পনা হয়। 
সেই সুঙ্্তম কালই ক্ষণ)। তাহার প্রবাহের যে অবিচ্ছেদ অথাৎ ক্ষণের যে নিরন্তর প্রবাহ তাহাই 
ক্ষণ সকলের ক্রম | “ 

/ 

* অধিক্রণ অর্থে যাহাতে কিছু থাকে। বান্তব অধিকরণ এবং কল্পিত অধিকরণ 
এই ছুই রকম অধিকরণ হইতে পারে। ঘটাদি বাস্তব অধিকরণ এবং দিক্ ও কাল কল্পিত 
অধিকরণ বা ভাষার দ্বারা কৃত বস্তশূন্ত অধিকরণ মাত্র। ক্রিয়ার অধিকরণ কালমাত্র অর্থাৎ 
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কালজ্ঞানতত্বং বিবণোতি ক্ষণতৎক্রময়োরিতি। বস্্সমাহারঃ--যথ।৷ ঘটার্দিবন্ডুনাং 
সমাহারে সবাণি বস্তুনি বর্তমানানীতি লত্যন্তে ন তথা ক্ষগসমাহারে, অতীতানাগত- 
ক্ষণীনামবর্তমানত্বাৎ। তন্মাৎ মুহূর্তাহোরাত্রাদয়ঃ ক্ষণসমাহারো! বুদ্ধিনিম্মাণঃ-_ শবভ্ানানু- 
পাঁতী বৈকল্পিক এব পদার্থো ন বান্তবঃ। বুখিতদৃগ.ভির্লোকিকৈঃ স কালে! বন্তম্বরূপ ইব 
ব্যবহ্িয়তে মন্ততে চ। ন্ষণস্ত বস্তপতিতঃ- বস্তনঃ অধিকরণং ন তু কিঞ্চছিস্ত, বস্তরূপেণ 
কল্িতস্ত অবস্তনোহপি অধিকরণং ক্ষণঃ। ক্রমাঁবলম্বী-_ক্রমরূপেণ আঁলম্ব্যতে গৃহাত ইত্যর্থ 
যতঃ ক্রমঃ ক্ষণানন্তর্ধ্যাত্ম-_নিরস্তরক্ষণক্ঞানরূপঃ, ততস্তং ক্ষণনৈরন্তর্ধ্যং কালবিদো যোগিনঃ কাল 
ইতি বস্তি । 

নচেতি। ক্ষণানাং কথং নাস্তি বস্তসমাহীরন্তদ্র্শয়তি। য ইতি। যে ভূতভাবিনঃ ক্ষণান্তে 
পরিণামান্বিতা*_পরিণামৈঃ সহ অন্বিত! বৈকল্পিকপদার্থা ন চ বান্ভবপদার্থ। ইতি ব্যাখ্যেয়া* মস্তব্যাঃ | 

কালজ্ঞানের অগাঁৎ কাল নামক বিকল্পজ্ঞানের তত্ব বিবৃত করিতেছেন। “ক্ষণতৎ- 
ক্রময়োরিতি' ৷ ববস্তসমাহার'-_এই শবের ঘারা বুঝাইতেছে যে ঘটাদি বস্ত সকলের সমাহারে 
বা একভ্রাবস্থানে এ সমস্ত বস্ত যেমন (পাশাপাশি ) একব বর্তমান বলিয়! মনে হয়, ক্ষণের 
সমাহারে তাহ! হ্য় না, কারণ অতীত ও অনাগত ক্ষণ সকল অবর্তমান। তজ্জন্য মুহূর্ত, অহোরাত্র 
ইত্যাদি ক্ষণের যে সমাহার তাহা! বুদ্ধিনির্মীণ অর্থাৎ পৃথক পৃথক ক্ষণ সকলের বাস্তব সমাহার 
ন! থাকিলেও বুদ্ধির দ্বার! তাহাদিগকে সমগ্লিভূত কর! হয়, সুতরাং মুহূর্ত আদি কালভেদ শব্দজ্ঞাঁনানু- 
পাতী বৈকল্পিক পদার্থ, বাস্তব নহে। 

বুখিত অর্থাৎ সাধারণ লৌকিক দৃষ্টিতে সেই কাল বস্তরূপে ব্যবহৃত এবং মত বা বুদ্ধ 
হয়। ক্ষণ বস্ত্-পতিত অর্থাৎ বস্তর অধিকরণ ( বলিয়া মনে হয়) কিন্তু তাহা নিজে বস্ত 
নহে অর্থাৎ বন্ত ক্ষণরূপ কালে আছে বলিয়া মনে হইলেও ক্ষণ বলিয়৷ কোনও বস্তু নাই। 
বস্তরূপে কল্পিত অবস্তরও অধিকরণ ক্ষণ (যেমন "শূন্ত বা অভাব আছে” অর্থাৎ বর্তমান 
কালে আছে এরূপ বল! হয়)। ক্রমাবলম্বী অর্থে ক্রমরূপে যাহা আলদ্িত বা গৃহীত হয়, 
যেহেতু ক্রম ক্ষণেরই আনন্তধ্যস্বরপ অর্থাৎ নিরন্তর বা অবিচ্ছিন্ন ক্ষণজ্ঞানের ধারাস্বরূপ 
তজ্জন্য সেই প্ণের নৈরন্তধ্কে ঝলবিদের! অর্থাৎ কাল সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানযুক্ত যোগীরা, 
কাল বলেন (তাহারা কালকে বস্ত বলেন না, ক্ষণজ্ঞানের বা সুক্মতম পরিণাম-জ্ঞানের 
ধারাম্বরূপ বলেন )। 

“নন চেতি'। ক্ষণ সকলের বাস্তব সমাহার কেন নাই তাহা দেখাইতেছেন। এয ইতি'। 
যেসকল ক্ষণ অতীত এবং অনাগত তাহার! পরিণামান্বিত অর্থাৎ ধর্মলক্ষণাদি পরিণামের সহিত 
অন্বিত ব ( ভাষার দ্বার! ) যোজিত বৈকল্পিক পদার্থ, তাহারা বাস্তব নহে-_এইরূপে ইহা ব্যাখ্যেয 

শিস | সপ সপ পপ পাপ পপ শপ পপ সপ 

ক্রিয়াপ্রবাহের জ্ঞান হইলে তাহ! যখন ভাষার দ্বার! বলিতে হয় তখন সেই প্রবাহ পূর্বোত্তর কালব্যাপী 
এরূপ বাক্যের দ্বারা বলিতে হয়। 

কাল এক প্রকার শবদান্ুপাতী বিজ্ঞান ( [00136 ০01০61% ) তাহ! ভাষ! ব্যতীত হয় না। 

বাহার কাঁলজ্ঞান ( তাঁষাযুক্ত কাল নামক পদার্থের ০০106007.) নাই তিনি কেবল 
পরমাণুর অবস্থান্তররূপ বিকার দেখিয়! যাইবেন। ভাষাজ্ঞানযুক্ “ছিল” ও থাকিবে” এই ছই কথার 
অর্থবোধ বা কালজ্ঞান হইবে না। “ছিল” ও “থাকিবে এবং তাহার সহিত অবিষুক্ত “আছে'রও জ্ঞান 
( অর্থাৎ কাল জান ) হইবে না। 



৭০৪ ভাম্বতী। [ ৩৫৩ 

তম্মাদিতি। ত্মাদেক এব ক্ষণে! বর্তমানঃ--বর্তমাঁনাখ্যঃ কাল ইত্যর্থঃ। তেনোত। তেন 
একেন- বর্তৃমানক্ষণেন ₹তন্নো লোকঃ মহ্দাদিবাক্তবস্ত পরিণামম্ অন্ুভবতি । তৎক্ষণোপারঢাঃ 
-_বর্তমানৈকক্ষণাঁধিকরণণকাঁঃ খন্বমী ধন্মাঃ_-সর্বস্ত সর্বে অতীতানাগতবর্তমান! ধর্মী অতীতানা- 
গতানাং ধর্ম্মীণামপি হুক্মরূপেণ বর্তমানত্বাৎ। উপসংহরতি তয়োরিতি। ক্ষণতৎক্রময়োঃ ক্ষণ- 
ব্যাপিপরিণাঁমস্য সাক্ষাৎকারঃ তথ! চ তংক্রমসাক্ষাৎকারঃ। পরিণীমস্ত কিশ্রকারঃ প্রবাহঃ ক্রম- 
সাক্ষাৎকারাৎ তদধিগমঃ। 'বিবেকজং জ্ঞানং বক্ষ্যমাণলক্ষণকম্। | 

৫৩। তন্তেতি। বিবেকজজ্ঞানন্ত বিষয়বিশেষঃ বিষয়স্ত বিশেষ উপন্তন্ততে ৷ জাত্যাদীনাং 
ভেদবধর্ম্মাণাং ত্র সাম্যং তদ্বিষয়োহপি বিবেকজজ্ঞানেন বিবিচ্যত ইতি সুত্রার্থঃ। তুল্যয়োরিতি। 
যত্র গো-জাতীয়া গৌঃ দৃষ্টা অধুনা তত্র বড়বেতি জাত্যা ভেদঃ। লক্ষণৈরন্তত! জাত্যাদিসাম্যেইপি 
তদ্দাহরণং কালাক্ষীতি। ইদ্দমিতি। ইদং পূর্বং_ পূরবদেশস্থমিত্যর্থ; । যদেতি। উপাবর্ত্যতে_ 
_উপস্থাপ্যত ইত্যর্থঃ। লৌকিকানাং প্রবিভাগান্থপপত্তিঃ__অবিবেকঃ। তৎ চ বিবেকজ্ঞানম্ 
অসনিগ্ধেন বিবেকজতত্বজ্গানেন ভবিতব্যম্। কথমিতি। পুবামলকসহক্ষণে! দেশঃ_যন্মিন্ ক্ষণে 
পূবামলকং বন্দেশে আসীৎ তদ্দেশসহিতে। বশ্চ ক্ষণ আসীৎ তৎক্ষণব্যাপিপরিণীমযুক্তং তদামলকম্। 
এবমুত্তরামলকম্। ততস্তে স্বদেশক্ষণান্থভবভিন্নে এবং তরোরন্তত্বমিতি। পারমাথিকমুদধাহরণং 

অর্থাৎ বোদ্ধব্য। তম্মাদিক্ঠি' । সেই হেতু একটি মাত্র ক্ষণই বর্তমান, অর্থাৎ বর্তমান কাল 
বলিয়৷ আমর! যাহা মনে করি তাহা! একই ক্ষণ। “তেনেতি”। সেই এক বর্তমান ক্ষণে (কারণ 
সবই বর্তমান এবং তাঁহা এক ক্ষণেই বর্তমান ) সমস্ত লোক অর্থাৎ মহদাদি ব্যক্ত বস্তু পরিণাম 
অনুভব করে (পরিণত হয়)। সেই ক্ষণে উপারঢ় অর্থাৎ বর্তমান একক্ষণরূপ অধিকরণযুক্তই 
এই ধর্মসকল অর্থাৎ সর্ব বস্তর অতীত, অনাগত ও বর্তমান ধর্মমসকল (সেই এক বর্তমান ক্ষণকে 
আশ্রয় করিয়াই অবস্থিত ), কারণ অতীত ও অনাগত ধর্ম নকলও সুস্ষারূপে বর্তমান। উপসংহার 
করিতেছেন, “তয়োরিভি? | ক্ষণ-ততক্রমের সংযম হইতে ক্ষণব্যাপী পরিণামের এবং তাহার 
ত্রমের সাক্ষাৎকার হর, অর্থাৎ পরিণামের কিরূপ প্রবাহ হইতেছে-_ক্রমসাক্ষাৎকারের দ্বার! তাহার 
অধিগম হয়। বিবেকজ জ্ঞান পরে কথিত লক্ষণযুক্ত ৷ 

৫৩। €তস্তেতি । বিবেকজ জ্ঞানের যে বিষয়-বিশেব অর্থাৎ তদবিষয়ের যে বিশেষ লক্ষণ 
তাহা উপস্থাপিত হইতেছে । জাতি আদি ভেদক ধর্দ্ের (ঘদ্বারা বস্তদের পার্থক্য হয) যে 
স্থলে সাম্য বা একাকারতা৷ সেই ( সমানাকার ) বিষয়ও বিবেকজ জ্ঞানের দ্বারা বিবিক্ত বা পৃথক্ 
করিয়া জানা যায়, ইহাই হ্থত্রের অর্থ । তুল্যয়োরিতি”। এ“যেস্থলে গো-জাতীয় গো দেখিয়াছি, 
তথায় অধুনা বড়বা ( ঘোটকী ) দেখিতেছি*-ইহা জাতির দ্বারা ভেদ। জাতি এক হইলেও 
লক্ষণের দ্বারা ভেদ করা হয়, উদাহরণ যথা (একই গো-জাতীয় প্রাণীর মধ্যে) “ইহা কালাক্ষী 
গো? । “ইদমিতি”1 ইহা পূর্ব অর্থাৎ পূর্ব্ব দেশস্থিত (ছুই তুল্য আমনকের দেশের দ্বারা 
অবচ্ছিন্নতা )। থদেতি”। উপাবস্তিত হয় অর্থাৎ উপস্থাপিত হয়। লৌকিক (যোগজ প্রজ্ঞাহীন্) 
ব্যক্তিদের এরূপ প্রবিভাগের জ্ঞান হয ন! অর্থাৎ তাহাদের নিকট অপৃথক্ বলিয়! মনে হয়। 
( একাকার প্রতীয়মান বিভিন্ন বস্তর ) সেই পৃথক্ জ্ঞান অসন্দিঞ্ধ বা সম্যক বিশুদ্ধ বিবেকজ তত্ব- 
জ্ঞানের দ্বারা হইতে পারে। িথমিতি'। পূর্ব আমলকের সহক্ষণ-দেশ অর্থাৎ যে ক্ষণে 
পূর্ব্বের আমলক যে দেশে ছিল সেই দেশের সহিত যে ক্ষণ বিজড়িত অর্থাৎ সেই দেশাবস্থানজ্ঞানের 
সহিত যে কালের বা ক্ষণের জ্ঞান হইয়াছিল, সেই আঁমলক সেই ক্ষণব্যাঁপী পরিগামবুক্ত। উত্তর 
বা পরের আঁম্লকও এরূপ অর্থাৎ তাহীও যেক্ষণে যে দেশে ছিল সেই ক্ষণব্যাপী পরিণামবুক্ত। 



৩৫৪ ] যৌগভাব্বা-টীক! গ৩৫ 

পরমাণোরিতি। দ্রয়োঃ পরমাঞ্ৌরপি পৃবেৃক্তরীত্যা ভেদসাক্ষাৎকারে৷ যোগীশ্বরন্ত ভবতি। 
অপর ইতি। সন্তি কেচিদস্ত্যাঃ_-অগোচরাঃ সপ্মা ইতার্থঃ বিশেধাঃ ভেদকগুণা যে ভেদ- 

জ্ঞানং জনযন্তীতি যেষাং মতং তত্রাপি দেশলক্ষণভেদক্ডথা চ মূর্তিব্যবধিজাঁতিভেদঃ অন্যত্বহেতুঃ। 
মুর্তি বস্তুনাং প্রাতিম্থিকা গুণাঁ+, ব্যবধিঃ__অবচ্ছিন্নদেশকালব্যাপকতা, জাতিঃ__বহুব্যক্তীনাং 
সাধারণধর্ম্মবাচী বাচকঃ। যতো জাত্যাদিভেদে! লোকবুদ্ধিগম্যঃ অত উক্তং ক্ষণভেদস্ যোগিবুদ্ধিগম্য . 
এবেতি | বিকারেযু এব ভেদো ন তু সর্বমূলে প্রধানে। তত্রাচাধ্যে। বার্ধগণ্যে। বক্তি মুন্ডি 
ব্যবধিজাতিভেদানাম্ অভাঁবাৎ নাস্তি বস্ত নাং মূলাবস্থায়াং প্রধান ইত্যর্থ; পৃথভমূ। 

৫৪। তারকমিতি। প্রতিভা-_উহঃ স্ববুদ্ধ,যৎকর্ষাদ্ উহিত্বা সিদ্ধমিত্যর্থ:, ততঃ অনৌপ- 
দেশিকম্। পধ্যায়ৈঃ__-অবান্তরভেদৈঃ।  একক্ষণোপারঢং যুগপৎ সর্বং সর্বথা গৃহাতি। 
সর্বমেব বর্তমানং নাস্ত্ন্ত কিঞ্চিদতীতমনাগতং বেতি। তারকাখ্যমেতদ্ বিবেকজং জ্ঞানং পরিপূর্ণং__ 
নাতংপরং জ্ঞানোৎকর্ষঃ সাধ্য ইত্যর্থঃ। অন্ত অংশো ধৌগপ্রবীপঃ জ্ঞানদীন্তিমান্ সম্প্রজ্ঞাতঃ। 

তাহা হইতে তাহারা নিজ নিজ দেশ এবং ক্ষণসম্পৃক্ত পরিণামের অনুভবের দ্বারা বিভিন্ন, 
এইরূপে তাহাদের পার্থক্য আছে। পারমাথিক উদাহরণ যথা, “পরমাণোরিতি'। ( প্রর্ূপ 
একাকার) ছুই পরমাণুরও পূর্বোক্ত প্রথাতে ভেদজ্ঞান, যোগীশ্বরের অথণৎ সিদ্ধযোগীর 
হইয়। থাকে । 

“অপর ইতি”। এমন কোন কোনও অন্ত বা চরম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোঁচর হুক্ষম বিশেষ 
ব। ভেদ্ক গুণ আছে ঘাহা ছুই বস্তুর ভেদজ্ঞান জন্মার-_- ইহ! ধাহাদের মত তন্মতেও দেশ 
ও লক্ষণ-ভেৰ এবং মুণ্তি, ব্যবধি ও জাঁতি-ভেদই তাহাদের অন্যতার কারণ। মুত্তি অর্থে প্রত্যেক 
বস্তর নিজস্ব গুণ (যেমন ঘের ঘটত্ব ইত্যাদি), ব্যবধি অর্থে প্রত্যেক বস্ত্র যে অবচ্ছিন্ন ব৷ 
নির্দিষ্ট দেশকালব্যাঁপকতা৷ ( দেশব্যাপকতা৷ বা আকার যেমন দীর্ঘ বর্ত,ল ইত্যাদি আকার, কাল- 
ব্যাপকতা যেমন পঞ্চম ব্্ধীয় ইত্যাদি )। জাতি অর্থে বহু ব্যক্তির বা ব্যক্তভাবের যে লাধারণ 
ধর্মবাচক নাম, যেমন মনতুঘ্য, পাঁধাণ ইত্যাদি। জাত্যাদদিতেদ সাধারণ লোকবুদ্ধিগম্য বলিয়া 
( সুক্তম ) ক্ষণভেদ কেবল যোগিবুদ্ধিগম্য একপ উক্ত হইয়াছে । 

ম্হদাঁদি বিকারেই এইরূপ ভেদ আছে, সর্ব বস্তুর মূল যে প্রধান তাহাতে কোনও ভেদ 
নাই (কারণ ব্যক্ততাঁর দ্বারাই ইতরব্যবচ্ছিন্ন ভেদজ্ঞান হয়, অব্যক্তে তাহা! কল্পনীয় নহে)। 
এ বিষয়ে বার্ধগণ্য আঁচাধ্য বলেন যে (মুলে) মু্তি, বাবধি এবং জাঁতিভেদরূপ ভিন্নতা নাই 
ববিয়! ব্যক্ত বস্তুর মূল অবস্থা থে প্রকৃতি তাহীতে ত্ররূপ কোনও পৃথক্ত,। নাই (তাহ! 
অব্ক্ততারপ চরম অবিশেষ )। 

৫৪। “তারকমিতি। প্রতিভা অর্থে উহ অর্থাৎ স্ববুদ্ধির উৎকর্ষের ফলে তাহা হইতে 
উদ্ভূত হইয়া! যে জ্ঞান সিদ্ধ হর, অতএব যাহ! কাহারও উপদেশ হইতে লব্ধ নহে। পর্যায়ের 
সহিত অর্থাৎ জ্ঞে় বিষয়ের অন্তর্গত সমন্ড বিশেষের সহিত (জ্ঞান হয়)। একক্ষণে উপার্ 
অর্থাৎ বুদ্ধিতে ধুগপৎ সমুখিত, সর্বব বস্তকে সর্ববথ| ব! ব্রৈকালিক সবিশেষে জানিতে পারা যান্। 
তাঁহার নিকট অর্থাৎ সেই তারক-জ্ঞানের পক্ষে সবই বর্তমীন, অতীত বা অনাগত কিছু থাকে ন! 
(কারণ অতীষ্ট বিষয়ের জ্ঞান ভ্তোঁকে ন্ডোকে না হইয়া যুগপতের মত হয় )। তারক নামক এই 
বিবেকজ জ্ঞান পরিপূর্ণ, কারণ তাহার পর আর জ্ঞানের অধিকতর উৎকর্ষ সাধনীয় কিছু নাই। 
ইহার অংশ যৌগপ্রদীপ বা জ্ঞানদীধ্বিবুক্ত সম্প্রদ্তাত অর্থাৎ যোগপ্রদীপের উৎকর্ষই তারকজান। 

৮৯ 
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মধুমতীং তূমিং--খতত্তরাং প্রজ্ঞাম্ উপাঁদায় ততঃ প্রভৃতি যাবদন্ত পরিসমাপ্তিঃ প্রান্তভূদিবিবেকদ্নপা 
ভাবছ যৌগপ্রদীপ ইত্যর্থ;। 

৫৫। সত্বেতি। বুদ্ধিসত্ন্ত শুদ্ধ পুরুষসাম্যে চ, তথা পুরুধস্য উপচরিতভোগাভাবরূপশ্ুদ্ধো 
স্বসাঁম্যে চ কৈবল্যমিতি হুত্রার্থ;, যদ্গেতি ব্যাচষ্টে। বিবেকেনাধিকৃতং দগ্ধক্লেশবীজং বুদ্ধিসত্বং পুরুস্য 
সরপং, পুরুষবন্চ শুদ্ধং গুণমলরহিতমিব তবতীতি সববন্ত শুদ্ধিপামাম্। তদা পুরুধস্য শুন্ধন্ত গৌণী 
শুদ্ধিঃ উপচারহীনতা বৃত্তিসারপ্যাৎপ্রতীতিস্তথা স্বেন সহ চ সাম্যম্। এতন্তামবস্থায়াং কৈবল্যং 
ভবতি ঈশ্বরস্য-__লব্ধবোগৈষ্বধ্যস্য বা অনীশ্বরস্য বা। সম্যগ্থিরক্তানাং জ্ঞানযোগিনাম্ এরশবধ্যাহলিগ্স নাং 
বিভৃত্যপ্রকাশেংপি কৈবল্যং তবতীত্যর্থ;। ন হীতি। দগ্ধক্রেশবীজস্য জ্ঞানে জ্ঞানস্য পরিপূর্ণতাগনাং 
ন কাচিদ্ অপেক্ষ। স্যাৎ। 

সন্বেতি। সত্বশুদ্ি্বারেণ সত্বশুদ্ধিলক্ষণকম্ অন্তদ্ যৎ ফলং জ্ঞানৈশ্ধ্যরূপং তদেব 
উপক্রান্তম্__উক্তমিত্যর্থঃ।  পরমার্থতত্ব মোক্ষদূশা তু বিবেকজ্ঞানাদ্ অবিবেকরূপ! অবিষ্কা 
নিবর্ততে, তনিবৃত্ৌ ন সম্তি পুনঃ ক্রেশাঃ_ ক্রেশসন্ততিঃ ছিন্না ভবতীত্যর্থ। তদিতি। তং 
পুরুষস্ত কৈবল্যং-্-কেবলীভাবঃ, দৃশ্তানাং_ বিলয়াদ্ দ্রঃ কেবলাবস্থানমূ। তদা পুরুষঃ 
সবন্বপমান্রজ্যোতিঃ_্বপ্রকাশঃ অমলঃ কেবলীতি বক্তব্যঃ, তথাভূতোহপি তদা তখৈব বাচ্যে। 

মধুমতীভূমি ঝ৷ খতস্তরা৷প্রজ্ঞাকে প্রথমে গ্রহণ করত তাহা হইতে আরম্ভ করিম যতদিন পর্যন্ত 
প্রস্তভূমিবিবেকরপে প্রজ্ঞার পরিসমাপ্তি না হয় তাবৎ তাঁহাকে যোগপ্রদীপ বলে। 

৫৫। “সত্বেতি'। বুদ্ধিসত্বের শুদ্ধি হইলে ও পুরুষের সহিত তাহার সাম্য হইলে, এবং 
পুরুষের পক্ষে__তীাহাতে উপচরিত যে ভোগ তাহার অভাবরূপ শুদ্ধি ও তাহার নিজের সহিত সাম্য 

ব! শ্বরূপ-প্রতিষঠা হইলে অর্থাৎ বৃত্তিসারূপ্যের অভাব হইলে কৈবল্য হয়, ইহাই ুত্রের অর্থ। 
দেতি”। ব্যাখ্যা করিতেছেন। বিবেকের দ্বারা পূর্ণ, অতএব দগ্ধ-ক্লেশবীজ বুদ্ধিসত্ত্ব পুরুষের 
সন্ধপ ব! সদৃশ হয়, কারণ তখন পুরুষখ্যাতির দ্বারা বুদ্ধি সমাপন্ন থাকায় তাহ! পুরুষের স্থায় শুদ্ধ ব| 
গুপম্যারহিতের স্তায় হয় (যদিও বন্তত গুণাতীত নহে )। ইহাই বুদ্ধিসত্বের শুদ্ধি এবং (পুরুষের 
সহিত ) সাম্য । তখন ( সদা-) বিশুদ্ধ পুরুষের যে শুদ্ধি বলা হয় তাহা গৌণ বা আরোপিত শুদ্ধি 
অর্থাৎ তাহাতে ভোগের উপচাঁরহীনতা এবং বুদ্ধিবৃত্তির সহিত সারূপ্যের অপ্রতীতি হয় এবং তাহাই 
তীহার নিজের সহিত সাম্য | এই অবস্থায় ঈশ্বরের অর্থাৎ যোগৈম্বধ্য ধাহার লাঁভ হইয়াছে অথব! 
যিনি অনীম্বর বা ধাহার বিভৃতিলাভ হয় নাই এই উভয়েরই কৈবলা হয়। সম্যক্ বিরাগযুক্ত এবং 
রশ্বর্ধ্যে অর্থাৎ ঘোঁগজবিভূতিতে লিগ্পাহীন জ্ঞানযোগীদের বিভৃতি অপ্রকাশিত হইলেও (এই 
অবস্থায়) কৈবল্য হয়। “ন হীতি'। দগ্ধর্লেশবীজ যোগীর জ্ঞানের জন্ত অর্থাৎ জ্ঞানের পরিপূর্ণতা 
প্রাপ্তির জন্য, অন্য কিছুর অপেক্ষ। থাকে না। 

'সত্ববেতি'। সববশুদ্ধির দ্বারা অর্থাৎ সত্বশুদ্ধি-লক্ষণযুক্ত অন্টান্ত যে জ্ঞানৈশ্্যরপ ফল বা 
জানরূপা সিদ্ধিসকল “হয় তাহাও উপক্রান্ত বা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। পরমার্থত অর্থাৎ মোক্ষ- 
দুষ্টিতে বিবেকজ্ঞানের ভ্বারা অবিবেকরূপ অবিষ্কা বাঁ বিপধ্যন্ত জ্ঞান নিরদিত হয়, তাহা 
নিবৃত্ত হইলে পুনরায় আর ক্লেশ থাকে না অর্থাৎ ক্লেশের সন্তান ব| বিবৃদ্ধিরপ প্রবাহ বিচ্ছিন্ন 
হয়। “তদ্দিতি'। তাঁহাই পুরুষের কৈবল্য বা কেবলীভাব অর্থাৎ দৃশ্যের প্রলয় হওয়ায় 
( উপদর্শনহীন ) দ্রষ্টার কেবল বা একক অবস্থান। তখন পুরুষ হ্বরূপমাব্র-জ্যোতি অর্থাৎ 
স্বপ্রকীশ, অমল বা ত্রিগুপরূপ মলহীন ও কেবল হন-_ এরূপ বক্তব্য হয়। তিনি স্দা তদ্রুপ 



৩৬৫৫] ধৌগভাম্ম-টীকা। ১২ 

তবতি বৃত্তিসারপ্যপ্রতীতেরভাবাদিতি। 

ইতি সীংখ্যযোগীচাধ্য-শ্রীহরিহরানন্দ-আরণ্য-কৃতীয়াং বৈয়াসিক-পাতগ্জলসাংখ্যপ্রবচনভাম্যন্ত 
টাকীরাং ভা্বত্যাং তৃতীয়ঃ পাদঃ। 

শর (রি 

উট 

হইলেও তখনই প্রীরূপ বক্তব্য হয় অর্থাৎ তখনই ব্যবহারদৃষ্টিতে এ লক্ষণ তাহাতে প্রয়োগ 
করা যায়, যেহেতু চিত্তবৃত্তির সহিত যে সারপ্যপ্রতীতি (যাহার ফলে অ-কেবগ মনে হইত) 

তাহার তখন অভাব ঘটে। 

তৃতীয় পাদ সমাপ্ত । 

জিও 



চতুর্থ; পাদঃ। 

১। পাদেহস্মিনি যৌগন্ত মুখ্য ফলং কৈবল্যং বুৎ্পাদিতম্। কৈবল্যরূপাং সিদ্ধিং 
ব্যাচিথ্যান্থুরাদৌ সিদ্ধিতেদং দর্শরতি। কায়চিত্তেপ্িয়াণাম্ অভীষ্ট উৎ্বর্ধঃ সিদ্ধিঃ। সা চ দিদ্ধিঃ 
জন্মজাদিঃ পঞ্চবিধা ৷ দেহান্তরিতা_ _কর্্মবিশেষাদ, অন্তশ্মিন্ জন্মনি প্রাদুরভূতা দেহবৈশিষ্ট্জাতা 
জন্মনা সিদ্ধিঃ। যথা কেষাঞ্চিদ্ বিনাপি দৃষ্টসাঁধনং শরীরপ্রক্কতিবিশেষাৎ পরচিত্তজ্ঞতািঃ দুরাচ্ছু- 
বণদর্শনাদি বাঁ৷ প্রাদুর্ভবতি। তথা ওধধাদিভিঃ মন্ৈস্তপসা চ কেঘাঞ্চিৎ দিদ্ধিঃ। সংযমজাঃ সিদ্ধযো 
ব্যাখ্যাতান্তাশ্চ সিদ্ধিযু অনিয়তা৷ অবন্ধ্যবীধ্যাঃ | ৃ 

২। তন্রেতি। তত্র সিদ্বৌ, কায়েন্জরিয়াণাম্ অন্তজাতীয়ঃ পরিণামে! দৃশ্ততে ৷ স চ জাত্যন্তর- 
পরিণামঃ প্রকৃত্যাপুরাদেব ভবতি। প্রকৃতিঃ__কায়েন্দিয়াণাং প্রত্যেকজাত্যবচ্ছিন্নৎ যদ্ বৈশিষ্ট্যং 
তন্ত মুলীভূতা শক্তিরযয়া ততৎকায়েন্দিয়াণীমভিব্যক্তিঃ। তাশ্চ ছ্িধা প্ররুতয়ঃ কর্াশরব্ঙ্গা। 
অনুভ্ূতপূর্বা বাঁসনারূপাঃ তথানন্ুভৃতপূর্বা অব্যপদেশ্তাশ্চ। দৈবাদিবিপাঁকান্ুভবজাতা৷ বাসনারপা 
প্রক্কৃতিরন্ুভূতপূর্বা। ধ্যানজসিন্ধপ্রকতিস্ত অননুভূতপূর্বা, অম্থভূয়মানম্ত বিক্ষেপন্ত প্রহাণরূপাৎ 
নিমিতাৎ সা অতিব্যক্তা ভবতি। আপুরঃ__ অন্ধ প্রবেশঃ | 

১। এই পাদে যোগের মুখ্যফল যে কৈবল্য তাহ! প্রতিপাদিত হইতেছে । কৈবল্যরূপ সিদ্ধি 
ব্যাখ্যা করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে সিদ্ধির নানাপ্রকার ভেদ দেখাইতেছেন ৷ কার, চিত্ত এবং 
ইন্জ্রিয়সকলের যে অভীষ্ট উৎকর্ষ তাহাই সিদ্ধি। (চেষ্টাপূর্ব্বক যে উৎকর্ষ সাধিত করা যায় তাহাই 
সিদ্ধি, পক্ীদের স্বাভাবিক আকাশগমনাদি সিদ্ধি নহে)। সেই সিদ্ধি জন্মজাদিভেদে পঞ্চবিধ। 
দেহান্তরিত- _-অর্থাৎ কম্মবিশেষের দ্বারা অন্য ভবিষ্যৎ জন্মে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ফলে যাহ! প্রাহুভূত 
হয় তাহাই জন্মহেতু সিদ্ধি। যেমন কাহারও ইহ্জন্মীয় সাধনব্যতীত শরীরের প্ররুতিবৈশিষ্ট্য হইতে 
পরচিত্তজ্ঞতাদি অথবা দূর হইতে শ্রবণদর্শনাদিরূপ দিদ্ধি প্রাছুরত হয় ( কর্মীবিশেষে দৈবপিশীচাদি 
বাসনার অভিব্যক্তি হওয়াতে তদন্থুরূপ সিদ্ধি হইতে পারে)। তথ্বৎ ওষধাদির দ্বারা, মন্ত্রজপের 
দ্বারা এবং তপস্তা'র দ্বারা (যাহা তত্তজ্ঞানহীন, কেবল দিদ্ধিলাভের জন্য অনুষ্ঠিত) কাহার কাহারও 
(করণ'প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটিয়া) সিদ্ধি হয়। সংযম হইতে যেসকল সিদ্ধি হয় তাহা পূর্বের 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সিদ্ধির মধ্যে তাহারা অনিয়ত অর্থাৎ নিজের সম্যক আয়ত্ত এবং অবন্ধ্যবীধ্য ব| 
অবাধশক্তিযুক্ত | 

২। “তত্রেতি”। তাহাতে অর্থাৎ সিদ্ধিতে কায়েন্দ্িয়ের অন্য জাতীয় পরিণাম হয় ইহা দেখা 
ধায়। সেই ভিন্নজাতিরূপ পরিণাম প্রকৃতির আপুরণ হইতেই হয়। প্রকৃতি অথে কায়েন্্িয়ের যে 
প্রত্যেক জাত্যবচ্ছিন্ন অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির যে প্রাতিথিক বৈশিষ্ট্য তাঁহার মূলীভূত শক্তি, যাহার 
দ্বারা সেই সেই জাতীয় (বিশিষ্ট ) কায়েন্্রিরের অভিব্যক্তি হয়। সেই প্রকৃতিমকল ছুই প্রকার__ 
কর্মীশয়ের দ্বারা ব্যপ্ত হওয়ার যোগ্য পূর্বাহ্থভৃত বাঁসনারপ প্রক্কৃতি এবং অনমুভূতপূর্ব্ব বা 
অব্যপদেশ্ত (যাহার বৈশিষ্ট্য পূর্বে ব্যক্ত হয় নাই )॥ তন্মধ্যে দৈব, নারক, মানুষ ইত্যাদি বিপাঁকের 
অন্গুভব হইতে জাত বাসনারূপ গ্রক্ৃতি সকল পূর্বে অনুভূত। যাহা ধ্যানজ দিদ্বপ্রককৃতি তাহা 
'অননুভূতপূরব্ব, তাহ! অনুভূয়মান বিক্ষেপের প্রহাণ বা নাশরূপ নিমিত্ত হইতে অভিব্যক্ত হয়। 
( তজ্জন্ত ইহাতে কোনও বাসনারপ প্রকৃতির উপাদানের আবশ্যকতা নাই, কেবল বিক্ষেপের প্রহাণ 
হইতে তাহা ব্যক্ত হয়)। আপুর্ণ অর্থে অনুপ্রবেশ । 
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পূর্বেতি । অপূর্বাবয়বান্ুপ্রবেশা_ধথা মানুষপ্রকৃতিকে চক্ষুষি টৈবপ্রককৃতিকচক্ষুঃসংস্কার ঈপন্ত 
অপূর্বাবস্নবস্ত অনুপ্রবেশীৎ মানবচক্ষুঃ ধদবং ব্যবহিতদর্শনপ্রকৃতিকং ভবতি। এবং কায়েন্ধিয়প্রকৃতয়ঃ 
স্ব স্বং বিকারং_ স্বাধিঠানং কায়ং করণঞ্চ আপুরেণ অনুগূহুত্তি-_অন্গৃহ অভিব্যঞয়ন্তি। 
ধর্মাদিনিমিত্তমপেক্ষ্য এব বক্ষ্যমাণরীত্যা তৎ কৃুর্বস্তি। 

৩। ন হীতি। ধর্মাদিনিমিত্তং ন প্ররৃতিং কার্ধ্যান্তরজননায় প্রয়োজয়তি বিকারস্থত্বাৎ। 
ম্বোপযোগিনিমিত্তাৎ স্বানগুপ্রবেশস্ত অনিমিত্তভূতা গুণান্ডিরোভবস্তি ততঃ প্রক্কৃতিঃ স্বয়্মেব অনুপ্রবিশতি। 
যথা ব্যবহিতদর্শনং দিব্যচক্ষুঃপ্রকতিধর্্মঃ তত্প্রকৃতি ন মানুষচক্ষুঃকাধ্যাদ উতৎপাঁদনীয়া । মান্ুযচক্ষুঃ- 
কাধ্যনিরোধে সা স্বয়মেব চক্ষুঃশক্তিমনুপ্রবিশ্ত দিব্যদৃষ্টিমঙ্ক্ষুরাবির্ভাবয়তি। দৃষ্টান্তোহত্র থিরণভেনস্ত 
ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ--ততঃ- নিমিত্তাদ্ বরণভেদঃ__অন্ুপ্রবেশত্ত অন্তরায়াপনোদনং, ক্ষেত্রিকাণাম্ 
আলিভেদবৎ। যথেতি | অপাম্ পূরণাৎ্__জলপুরণাৎ। পিপ্লীবয়িষুঃ--প্লাবনেচ্ছুঃ । তথেতি। 
ধর্ম: স্বপ্রবর্তনন্ত নিমিভুভৃতো ধর্ঃ। স্পষ্টমন্তৎ। 

পূর্বে তি? | অপূর্বব অবয়বের অনুপ্রবেশ হইতে অর্থাৎ যেমন মানবপ্রকৃতিক চক্ষুতে দৈবপ্রকৃতিক 
চক্ষুর সংস্কাররূপ অপূর্ধবাবয়বের (যাহা বর্তমান কায়েন্দ্রিয়ের মত নহে কিন্তু পরের অভিব্যজ্যমান 
শরীরানূরূপ, ) অনুপ্রবেশ হইতে মনুম্যপ্রকৃতিক চক্ষু, ব্যবহিত (ব্যবধানের অন্তরালস্থ ) বস্ত্র 
দর্শনশক্তিযুক্ত দৈবচক্ষুতে পরিণত হয়। এইরূপে কায়েক্দ্রিয়ের প্ররুতিসকল নিজের নিজের বিকারকে 
অর্থাৎ ম্ব স্ব অধিষ্ঠানভূত শরীর এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠানকে, আপুরণপূর্বক অনুগৃহীত করে অর্থাৎ 
তনস্তগ্গত হইরা অন্থুগ্রহণপূর্ববক ( উপাদান করিয়া ) তাহাদিগকে ব্যক্ত করার। ধর্মাদি নিমিত্তকে 
অপেক্ষা করিয়াই বক্ষ্যমাণ উপায়ে প্রকৃতিসকল অনুপ্রবেশ করে ( কারণব্যতিরেকে নহে )। 

৩। 'নহীতিঃ। ধর্মাদি নিমিত্ত সকল অন্ত কার্ধ্য (যেমন অন্ত জাতি ) উৎপাদনার্থ (সেই 
জাতির ) প্রকৃতিকে 'পযোজিত করে না, কেনন! তাহার! বিকারে অবস্থিত অর্থাৎ ধর্মাদিরা কাধ্যরূপ 

বিকারে অবস্থিত বলিয় তাঁহার তাহাদের প্রকৃতিকে প্রযোজিত করিতে পারে না, যেহেতু কাধ্য 
কখনও কারণকে প্রযোজিত করিতে পারে না। নিজের ব্যক্ত হইবার উপযোগী নিমিত্ের দার! 
অভিব্যজ্যমান প্ররুতির অন্ধ প্রবেশের পক্ষে যাহা! অনিমিতৃভূত ব|! বাধক সেই (ভিন্ন জাতীয়) গুণ 
সকল যখন তিরোহিত হয় তখন প্রকৃতি স্বয়ং অনুপ্রবেশ করে। যেমন ব্যবহিত বস্তকে দর্শন 
করার শক্তি দিব্য চক্ষু-প্ররতির ধরা, সেই প্রকৃতি মানুষ চক্ষু-বূপ কার্য হইতে উৎপন্ন হইতে পারে 
না। মানুষ. এবং দৈবপ্রক্কতি বিরুদ্ধ অন্ঠান্তি) চক্ষুর কাখ্য নিরুদ্ধ হইলে তাহা স্বরং চক্ষু-শক্তিতে 
অনুপ্রবিষ্ট হইয়া দিব্যৃষ্টি যুক্ত চক্ষু নিষ্পাদিত করে। এন্থলে দৃষ্টান্ত যথা__তাহা হইতে বর্ণ বা 
আবরণ ভেদ হয়, ক্ষেত্রিকের ন্টায়। তাহা হইতে অর্থাৎ নিমিত্ত হইতে বরণভেদ হয় অর্থাৎ 
প্রকৃতির অম্ুপ্রবেশের যাহা অন্তরায় তাহার অপনোদন হয় যেমন ক্ষেত্রিকের দারা আলিভেদ, 
খেতি । অপাম্পুরণাৎ__জলের দ্বারা পুর্ণ করিবার জন্য । পিগ্লাবয়িষু অর্থাৎ জলের দ্বারা 
নিয়ক্ষেত্র প্লাবিত করিতে ইচ্ছুক । “তথেতি”। ধর্ম_ নিজেকে প্রবর্তিত করিবার কারণরূপ ধর্ম। 
অন্তাংশ স্পষ্ট । 

( ক্ষেত্রিক বা চাষী যেমন উচ্চভূমির আলিভেদ করিয়৷ জলের প্রবাহের বাধামাত্র দূর করিদ্থা 
দেয় তাহাঁতেই জল স্বয়ং নিয়ভূমিতে আসে, তন্রপ দৈবাদি-প্রকৃতিক করণাঁদির যাহা বাধা তাহা 
উপযুক্ত কর্ণের দ্বার! নিরারুত হইলেই দেবাদি-বাসনান্ধপ প্রক্কৃতি শ্বয়ং স্থৃতিরূপে অভিব্যক্ত হইয়া 
সেই সেই শক্তির অধিষ্ঠানরূপ করণাদি নিষ্পাদিত করিবে )। 
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8। বদেতি। অশ্মিতামাত্রাদ-_-অপ্রলীনন্ত দগ্ধ্লেশবীজন্ত চেতসো৷ বিক্ষেপসংস্কারপ্রত্যায়ক্ষয়ে 
চিত্তকার্ধ্যং শ্ুগতভূতং ভবতি অতশ্চ অশ্মিতামাত্রস্ত প্রখ্যাতত্বাদ অশ্মিতামাত্রেণাবস্থানং ভবতি, 
তদশ্মিতামাত্রাৎ--অবিবেকরূপচিত্তকাধ্যহীনায়! এবাম্মিতাঁয়! ইত্যর্থ | তদা সংস্কারবশান্ ন চিত 
ইন্িযাদিপ্রবর্তনরূপং ম্বারসিকমুখানম্। যোগী তু পরান্ুগ্হার্থায় তদন্মিতামাত্রং দগ্ধবীজকল্ম্ 
উপাদাঁয় স্বেচ্ছয়া একমনেকং বা চিত্ত কায়ঞ্চ নিশ্মিমীতে। সুগমং ভাষ্যম। স্বেচ্ছয়াম্ত উখানং 
নিরোধশ্চ ততো ন নির্মাণচিত্বং বন্ধহেতু। 

৫। বছ্ুনামিতি। বহুচিতানাং প্রবৃত্তিভেদেপি সর্বেষাং যথাপ্রবৃত্তিপ্রয়োজকম্ একং 
প্রধানচিত্তং নির্দিমীতে তচ্চিত্তং যুগপদিব তদক্গভূতেযু অপ্রধানচিত্তেযু সঞ্চরৎ তানি স্বস্ব- 
বিষয়েষু প্রবর্তয়তি। যথা মনে জ্ঞানেন্দিয়কশ্খের্জিয়প্রাণেযু যুগপদিব সঞ্চরৎ তান্ প্রয়ো- 
জয়তি তদ্ৎ। 

৬। পঞ্চেতি। নির্মীণচিত্মত্র সিদ্ধচিত্তম। ধ্যানজং--সমাধিজং সিদ্ধচিত্তম, অনাশয়ং 
_তন্ত নান্তি আশয়ঃ, তম্মাৎ তত্প্রকৃতিঃ যন্তা অনুপ্রবেশাৎ সমাধিসিদ্ধেরতিব্যক্তিঃ ন 
সাইমুভৃতপূর্বা বাঁসনারূপা। কৈবল্যভাগীয়-সমাধেরনন্ুভৃতপূর্বত্বাৎ ন তনির্বর্তনকরী প্ররুতিঃ 
সংস্কাররূপা। অব্যপদেশ্াপ্রকুতেরনুপ্রবেশাদেব সমাধিসিদ্ধিঃ যমার্দিভিনিবৃত্তেষু ততপ্রত্যনীকধর্মে্ু । 

৪ ণযদেতি'। অস্মিতামাত্র হইতে অর্থাৎ অপ্রলীন কিন্তু দগ্ধরেশবীজরূপ চিত্তের 
বিক্ষেপ সংস্কার ও প্রত্যয় ক্ষয় হইলে চিত্তকাধ্য অত্যল্প বা অলক্ষ্যবং হইয়া যায়, তাহাতে 
অশ্মিতাঁমাত্রের প্রখ্যাতভাব হওয়াতে অশ্মিতামাত্রেই অবস্থান হর, সেই অন্মিতামাত্র হইতে অর্থাৎ 
অবিবেকরূপ ও অবিবেকমূল চিত্তকাধ্যহীন বিবেকোপাদানভূত শুদ্ধ অশ্মিতাকে উপাদান করিয়া 
( যোগী চিত্ত নিন্দা করেন )। তখন সংস্কারবশত চিত্তের ইন্্রিয়াদি-চাঁলনরূপ ম্বারসিক বা ম্বতঃ 
উত্থান আর হয় না। যোগী পরকে অনুগ্রহ করিবার জগ্ঠ সেই দগ্ধবীজবৎ অশ্মিতামাত্রকে উপাদান- 
রূপে গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছায় (চিত্তের বশীভূত না হইয়া ) এক বা অনেক চিত্ত এবং শরীর নিম্মাথ 
করেন। ভাষ্য স্থুগম। এই নির্মীণচিত্তের উত্থান এবং নিরোধ স্বেচ্ছায় হয়, তজ্জন্ত নিম্মীণচিত্ত 
বন্ধের হেতু নহে। 

৫। “বহ্নামিতি” । বহু (নির্মাণ) চিত্তের প্রবৃত্তি বিভিন্ন হইলেও প্রবৃত্তি অনুযায়ী 
তাহাদের প্রয়োজক এক প্রধান চিত্ত যোগী নিম্মাণ করেন। সেই চিত্ত যুগ্রপতের ষ্ঠায় 
তাহার অঙ্গভূত অপ্রধান চিত্তসকলে সঞ্চরণ করিয়া! তাহাদিগকে স্ব স্ব বিষয়ে প্রবন্তিত 
করে। মন যেমন জ্ঞানেস্ট্রিয়, কর্েন্দ্িয় এবং প্রাণে যুগপতের ন্যায় সঞ্চরণ করত তাহাদিগকে স্ব ব্য 
বিষয়ে নিয়োজিত করে, তদ্বং | ৃ 

৬। গঞ্চেতি। এখানে নির্মাণচিত্ত অর্থে সিদ্ধ চিত্ত। ধ্যানজ অর্থে সাধি হইতে নিষ্পর, 
সিদ্ধ চিত্ত, তাহা অনাশয় অর্থাৎ তাহার আশয় বা৷ বাসনারূপ সংস্কার হয় না ( অতএব তাহ! বাসনা 
হইতে জাতও নহে)। তজ্জন্য তাহার যাহা প্রকৃতি অর্থাৎ যাহার অনুপ্রবেশ হইতে সমাঁধিজ 
সিদ্ধচিত্তের অভিব্যক্তি” হয়, তাহা পূর্বা্ুভৃত কোনও বাসনারূপ নহে। ( সমাধিসিদ্বের পুনর্জন্ম 
হয় না স্থতরাং ) কৈবল্যভাগীয় যে সমাধি তাহা পূর্বে কখনও অনুভূত হয় নাই তজ্জন্ত তাঁহার 
নিরবর্তনকাঁরী যে প্ররুতি তাহ! ( পূর্বান্থভূত বাসনারূপ ) কোনও সংস্কার নহে। অবাপদেশ্ত বা 
কারণে লীনভাবে অলক্ষ্যরূপে স্থিত প্রক্কৃতির অন্থুপ্রবেশ হইতেই সমাধিসিদ্ধি হয়, যমনিয়মাদি 
০০০০০০০০০০৪ হয় 

নহে )। 
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৭। চতুষ্পািতি। চতুষ্পদ! খলু ইয়ং কর্্ণাং জাতি: | শুরুকৃষ্ণ| জাতি: বহিঃসাধনসাধ্। সা 
হি পুণ্যাপুণ্যমিশ্রা, বাহৃকর্মণি পরগীড়ায়া অবশ্রস্তাবিত্বাৎ। সংন্যাসিনাং-_ত্যক্রকামানাং, ক্ষীণ- 
ক্রেশানাং-_বিবেকবতাঁং, চরমদেহানাং-__জীবন্যুক্তানাম্। বিবেকমনস্কারপূর্বং তেষাং কম্ম্াচরণং ততো 
বিবেকমূল এব সংস্কারপ্রচয়ো নাবিষ্ঠামূল ইতি। তত্রেতি। তত-_কর্ম্জাতিযু যোগিনঃ কর্ম 
অশুরারুষ্ণম্__অশুরুং কর্ম ফলসংঘ্যাসাৎ__বাহম্থখকরফলাকাজ্ষাহীনত্বাৎ তথা চ অরুষ্তম্ অঙ্থ- 
পাদানাৎ__পাপন্ত অকরণাঁদিত্যর্থঃ যমনিয়মশীলতা৷ এব কৃষ্ণকণ্ম্বিরতিঃ। ইতরেষাম্ অন্তৎ প্রিবিধং কর্ধ। 

৮। তত ইতি। জাত্যাফুর্ভোগানাং কর্মবিপাঁকানাং সংস্কার! বাসনাঃ। যথা গোশরীরগতানাং 
সর্বেষাং বিশেষাণামন্ৃভৃতিজাতাঃ সংস্কারা অসংখ্যগোঁজাত্যন্নভবনির্বর্তিত৷ গোজাতিবাসনা। এবং 
সুথছুঃখবাসন! আমুরবাসনা চেতি। বাসনয়! খ্বান্থরূপা স্থৃতিঃ। বাসনাভিব্যক্তিস্ত্ স্বান্থুগুণেন__- 
স্বাহ্ুরূপেণ কর্মীশয়েন ভবতি। বাসনাং গৃহীত্বা কর্মাশয়ে। বিপাকারম্ভী ভবতীতি। নিগদব্যাখ্যাতং 
ভাষ্েগ। কর্মবিপাকম্ অন্থুশেরতে- কর্মমবিপাকস্ত অন্মুশরিন্যঃ, কর্মবিপাঁকমপেক্ষমাণ। বাঁসনা- 
স্তিষ্স্তীত্যর্থ | চ:__বিগরঃ | 

৯। জাতীতি। ন হি দূরদেশে বহুপূর্বকালেইমুভূতন্ত বিষয়ন্ত স্বৃতিস্তাবতা কালেন উত্ভিষ্ঠতি 

৭। চতুষ্পা্দিতি'। এই কর্মের জাতিবিভাগ চারিপ্রকার। তন্মধ্যে শুরুকৃষ্ণজাতীয় কর্ম 
বহিঃসাধনের বা বাহাকর্তের দ্বার! সাধিত হয় বলিয়া তাহা পুণ্য এবং অপুণ্য মিশ্রিত কারণ বাহ্কর্ণে 
পরগীড়ন অবশ্তস্তাবী।  সন্গযাসীদের অর্থাৎ কামনাত্যাগীদের | ক্ষীণক্লেশ যোগীদের অর্থাং 
দগ্ধক্লেশবীজ বিবেকীদের। চরমদেহীদের-_জীবনুক্তদের ( এই দেহধারণই ধাহাদের চরম বা শেষ )। 
তীহারা বিবেকমনস্ক হইয়! অর্থাৎ সদা বিবেকযুক্তচিত্ত হইয়া কর্ম করেন বলিয়৷ তাহাদের বিবেকমুলক 
স্কারই সঞ্চিত হইতে থাকে, অবিষ্ঠামূলক সংস্কার সঞ্চিত হয় না। “তরেতি। সেই চতুর্ষিধ 

কর্মজাতির মধ্যে যোগীদের কর্ম অশুক্লারুঞ্চ। কর্্মফলত্যাগহেতু বাঁ (বাহানস্খকর ) ফললাভের 
কামনাহীন বলিয়া, তাহাদের কর্ম অশুরু এবং তাহা অনুপাঁদানহেতু অর্থাৎ পাঁপকর্মের অন্ধপাদান বা 
অকরণ হেতু তাহা! অকৃষ্ণ। যমনিয়ন-পালনশীলতাই কৃষ্ণকর্মমত্য।গ । অন্য সকলের কর্ম শুরা ত্রিবিধ | 

৮। তিত ইতি'। জাতি, আধু এবং ভোগরূপ কর্ম্বিপাকের বা! তত্রপ ফলভোগের যে 
স্কার তাহীরাই বাসনা । যেমন গো-শরীরগত পদশৃজাি সমন্ড বৈশিষ্ট্যের মন্থৃভূতিজাত যে সংস্কার, 

যাহা! অসংখ্যবার গো-জন্মের অনুভব হইতে নিষ্পাদিত, ঠাৰই গোঁজাতীয় বাসনা। সুখছঃখরূপ 
ভোগবাসন। এবং আফুর্বাসনাও এরূপ পূর্ববান্গভৃতিজাত। বাঁসনা হইতে তাহার অস্থ্রপ স্থৃতি হয়। 
বাসনাভিব্যক্তিও তাহার নিজের অন্ুগুণ বা অন্থুরূপ কর্্মাশধের দ্বারা হয়। বাসনাকে গ্রহণ ব। আশ্রয় 
করিয়া কর্ম্মাশর় ফলোনুখ হয় *। ভাষ্য সকল কথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে । কর্মাবিপাককে অনুশয়ন 
করে--ইহার অর্থ কম্মমবিপাকের অন্ূশরী বা অনুরূপ হয় অর্থাৎ কর্মমবিপাককে অপেক্ষা করিয়াই 
বাসনা সকল থাকে নচেৎ তাহারা ব্যক্ত হইতে পারে না (কারণ কর্মীশয়ই তদনুরূপ বাসনারপ স্বৃতির 
উদঘাটক )। চর্চ অর্থে বিচার। 

৯। “জাতীতি”। দূর দেশে এবং বহুপূর্বকালে অনুভূত বিষয়ের স্তি উদ্দিত হইতে 
++ ++ পর ০ শীট সপ পদ ৯ পপ সপ পা পস 

* যেমন প্রত্যেক করণচেষ্টার সংস্কার হয় তেমনি তাহার জাতি, আয়ু এবং ভোগরূপ বিপাকের 
যে অসংখ্যপ্রকার প্রকৃতি তাহারও সংস্কার হয় (বা আছে )-_তাহাই বাঁসনা, যদ্বারা আকারগ্রাপ্ত 
হইয়া কন্মাশয় ফলীভূত বা ব্যক্ত হয়। কর্ম অনাদি বলিয়া বাসনাও অনাদি ন্ুতরাং অসংখ্য প্রকার। 
অতএব প্রত্যেক কর্ম্ণাশয়েরই অস্নুরূপ বাঁসন! সঞ্চিত আছে জানিতে হইবে । 
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কিন্ত নিমিতযোগে তৎক্ষণমেব আবির্ভবতি দেশকালজাতিব্যবধানেহগীতি ুত্রার্থ:। বুষদংশেতি। 
বৃধদংশবিপাকোদয়:_মার্জারজাতিরূপন্ত বিপাকম্ত উদয়ঃ, স্বব্যপ্রকেন কর্মীশয়েন অভিব্যক্তো। ভবতি। 
সং-_বিপাঁকঃ । পূর্বমার্জারদেহরূপবিপাকান্গভবাজ্জীতা ভ্ডৎসংস্কাররূপা যা বাঁসনান্তা উপাদায় দ্রাগ, 
বাজ্যেত মার্জীরজাতিবিপাকক্কৎ মার্জারকর্মীশয়ঃ, ব্যবধানানন তত্ত চিরেণাভিব্যক্তিঃ, বাসনাভিব্যক্তেঃ 
শ্বতিরূপত্বাৎ। কর্্মাশয়বৃত্তিলাভবশাত্_কর্মাশয়স্ত বিপাকরূপো বৃত্তিলাভঃ তদ্বশাৎ তন্নিমিতেনেত্যর্থঃ। 
নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবানুচ্ছেদাঁৎ_-কর্্মীশয়ো নিমিত্বং, বাঁসনাস্থৃতি নৈমিত্তিকং যদ্বা বাসনা! নিমিত্ত 
তৎস্থতি নৈমিত্তিকং তণ্তাবস্ত অনুচ্ছেদাৎ__বর্তমানত্বাৎ। আনন্তর্্যম--নিরস্তরালতা | 

১০। তাঁসামিতি। মা ন ভূবং_অভূবং কিস্ত ভূয়াসম ইতি আঁশিষো নিত্যত্বাৎ__ 
সর্বদা সব্বত্রাব্যভিচারাৎ। সর্বেধু জাতেস জায়মানেষু দর্শনাৎ জনিষ্যমাণেঘপি সা শ্তাদ্ এবং 
সর্বকালেধু সর্বপ্রাণিনামাশীঃ উপেয়তে। সা চ আশী নন স্বাভাবিকী মরণছঃখান্ুস্বতিনিমিত্ত- 
ত্বাৎ। স্থৃতিঃ সংস্কারাজ্জারতে সংস্কারঃ পুনরনুভবাৎ। তনম্মাৎ সবৈঃ প্রাণিভিরন্ুভৃতং মরণছুঃখম্। 

ততকাল লাগে ন! কিন্তু উদঘাটক নিমিত্ের সহিত সংযোগ ঘটিলে, দেশ, কাল এবং জাতিরূপ 
ব্যবধান থাঁকিলেও সেই ক্ষণেই তাহা আবিভূ্ত হয়__ইহাই স্থত্রের অর্থ। 'বুষদংশেতি, | 
বুষদংশ-বিপাঁকের উদয় অর্থাৎ মার্জারজাঁতিবূ্প বিপাঁকের অভিব্যক্তি, তাহা স্বব্যঞ্জকের অর্থাৎ 

নিজের অভিব্যক্তির কারণরূপ কর্ীশয়ের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। তাঁহা অর্থাৎ সেই বিপাক, 
মার্জারদেহ-ধারণরূপ বিপাকের অন্কুভব হইতে জাত তাহার সংস্কাররূপ যে বাসনা সঞ্চিত 

ছিল তাহ আশ্রয় করিয়া অতি শীঘ্রই মার্জারজাঁতিরপ যে বিপাক তাহার নিপ্পন্নকারী মার্জার- 
কম্মাশয় ব্যক্ত হয়। (পূর্বের মার্জীর-জন্মের পর বহুপ্রকার জাতি-গ্রহণ, বহুকাল ইত্যাদি ) 
ব্যবধান থাঁকিলেও তাহার অভিব্যক্তি হইতে বিলম্ব হয় না, কারণ বাঁসনাভিব্যক্তি স্থৃতিস্বরূপ। 

কর্মাশয়ের বৃত্তিলাভবশত অর্থাৎ কর্মাশয়ের যে বিপাঁকরপ বৃত্তিলাভ বা ব্যক্ততা, তদ্বশে অর্থাৎ 
তশ্নিমিত্ের দ্বারা (স্থৃতি ও সংস্কার ব্যক্ত হয়। অন্য অর্থ যথা, কর্্মাশয়ের দ্বারা বৃত্তিলাভ বশত 
অর্থাৎ উদ্ধদ্ধ হওত স্থৃতি ও সংস্কার ব্যক্ত হয়)। নিমিত্ত এবং নৈমিত্তিক ভাবের অনুচ্ছেদহেতু 
অর্থাৎ কন্মাশয়বপ নিমিত্ত এবং বাসনার স্থৃতিরূপ নৈমিত্তিক (নিমিতজাত ), অথবা! বাঁসনারপ 
নিমিত্ত এবং তাহার স্থৃতিরপ নৈমিত্তিক; তাহাদের ( নিমিত্ত-নৈমিত্তিকের ) সত্তার অন্ুচ্ছেদহেতু 
অর্থাৎ তাহার! থাকে বলিয়া! (তদ্বশেই ঘটে বলিয়া) কর্াশয় এবং বাঁসনার আনন্তধ্য বা 
অন্তরালহীনতা। ( অর্থাৎ কর্মাশয় এবং তদন্থুরূপ স্বৃতিমূলক বাঁসন! নিমিত্ত-নৈমিত্তিক সন্বন্যুক্ত 
বলিয়া তাঁহাদের অভিব্যক্তি এক সময়েই হয়। তজ্জন্ত তচুভয়ের মধ্যে অন্তরাল থাকা সম্ভব 
নহে )। 

১০। “তীসাঁমিতি ৷ “আমার অভান না হউক (আমার নাঁ-থাক। না-হউক) কিন্ত 
যেন আমি খাকি'--এই প্রকার আশীর (প্রার্থনার ) নিত্যত্ব-হেতু অর্থাৎ সর্বকালে এবং 
সর্বত্র কোঁথাও ইহার ব্যতিচার দেখা যাঁর না বলিয়া (বাসনা অনাদি )। যাহারা পূর্বে 
জন্মাইয়াছে এবং খাহারা জায়মান (বর্তমানে জন্মাইতেছে ) এরূপ সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে 
উহা দেখা যাঁয় বলিয়া যাহারা ভবিষ্যতে জন্মাহীতে থাকিবে তাহাদের মধ্যেও যে এ প্রকার 
আশী থাকিবে তাহা অনুমেয়, অতএব সর্বকালে সর্ববপ্রানীতেই আশীর অস্তিত্বরূপ নিয়ম 
পাওয়া যাইতেছে । সেই আশী স্বাভাবিক বা নিষাঁরণ নহে, যেহেতু তাহ! মরণছুঃখের অন্ু- 
স্থৃতিরূপ নিমিত্ত হইতে হয় ইহা দেখা যাঁয়। স্মৃতি সংস্কার হইতে উৎপন্ন হয়, সংস্কার পুনশ্চ 
অনুভব হইতে জাতি, তজ্জন্য সমস্ত প্রাণীরই মরণহঃখ পূর্বান্থভৃত (ইহা! প্রমাণিত হুইল)। 



৪1১৯ ] যোগভাঘ্ম-টাক|। ৭১৩ 

ইদানীমিব সর্বদা চে সর্বৈর্ঘরণহ্ঃতমন্ভূৃতং তহি সর্বেষোম আশীষ মূলভৃভা বাঁসন 
অনাদিরিতি। ন চেতি। ন চ স্বাভাবিকং বস্ত নিমিত্তমুপাঁদত্তে নিমিতাছৎপন্ধত 
ইত্যর্থ;, যথা কাল্নন্ত রূপং শ্বাভাবিকং কায়ে বিগ্যমানে ন তছৎপগ্চতে। অমুৎপন্নঃ সহোৎপনর- 
সহভাবী বা ধর্ম্মরূপো ভাব এব স্বভাবঃ। 

ঘটেতি নিগ্রস্থমতমুপন্তস্ততে । ঘটপ্রাসাদাদিমধাস্থঃ প্রদীপো যথা ঘটপ্রাসাদপরিমাণঃ সক্ষোচ- 
বিকাঁশী চ তথা চিত্তমপি গৃহামাণপুত্তিকা-হস্ত্যাদিশরীরপরিমাণম্। তথা চ সতি চিত্তন্ত অন্তরাভাবঃ 
-_ পৃর্বোত্তরশরীরগ্রহণয়োর্ধদ্ অন্তর! তত্র ভাব; আতিবাহিকভাব ইত্যর্ঘঃ, সংসারশ্চ যুক্তঃ__সঙ্গচ্ছত 
ইতি নির্গস্থনয়ঃ। নায়ং সমীচীনঃ, চিত্তং ন দিগধিকরণকং বস্ত কালমাব্রব্যাপিক্রিয়ারপত্থাৎ। 
ন হি অমূর্তং চিত্তং হল্ডাদিভিঃ পরিমেয়ং তন্মাৎ তত্ত দীর্ঘতবহ্বত্বাদীনি ন কল্পনীয়ানি। দি বয়ব- 
রহিতত্বাৎ চিত্তং বিভু-_সর্বভাঁবৈঃ সহ সন্বন্ধবৎ। ন চ বিভূত্বং সর্বদেশব্যাপিত্বং ব্যবসায়রূপত্া- 
চ্েতসঃ। তন্ত বৃত্তিরেব সক্কৌচবিকাশিনীতি যোগাঁচার্যমতম্। যথ| দৃষ্টিঃ তিলে স্তন্তা তিলং 
গৃহ্বাতি সা চ আকাশে ন্তস্ত! মহান্তমাকাশং গৃহ্নাতি, ন তেন দৃষ্টিশক্তেঃ ক্ষুদ্রং বা মহদ্ বা 
পরিমাণান্তত্বং ভবেৎ তথা চিত্তমপি বিবেকজজ্ঞানপ্রাপ্তং সর্বজ্ঞং সর্বসম্বন্ধি বিভু ভবতি তচ্চাপি মলিনং 

ইদানীং যেমন সকলের মরণছুঃখ দেখ! যাইতেছে তন্রপ সর্ববকাঁলে সর্বপ্রাণীর মরণহুঃখান্ুভব সিদ্ধ হইলে 
আশীর মূলভূত যে বাঁসন৷ তাহাও অনাদদিকাল হইতে আছে বলিতে হইবে। “ন চেভি”। 
স্বাভাবিক বস্তু কখনও নিমিত্তকে গ্রহণ করে ন| অর্থাৎ তাহা নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন হয় না। 
যেমন শরীরের রূপ স্বাভাবিক, কায় বিষ্তমীন থাঁকিলে তাহার রূপ (পরে) উৎপন্ন হয় না। 
যাহা উৎপন্ন হয় না (বরাবরই আছে) অথব! যাহা কোনও বস্তর সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হয় ও 
সহভাবিরূপে থাকে - এপ ষে ধর্মরূপ ভাঁব তাহাঁকেই ম্বভাব বলে। 

প্ঘটেতি”। নিগ্রস্থ ( সংসারবন্ধনরূপ গ্রদ্থি হইতে মুক্ত ) বা জৈন মত উপস্থাপিত করিতেছেন। 
ঘট-প্রাসাদাদি মধ্যস্থ প্রদীপ ( দীপালোঁক ) যেমন ঘট বা! প্রাসাদ পরিমিত এবং আধার অস্থ্যার়ী 
সক্কোচবিকাশী, তদ্রপ চিত্তও পুস্তিকা (পিঁপড়া) হস্তী আদি যখন যেরূপ শরীর গ্রহণ করে, 
সেই পরিমাণ আকারযুক্ত হয়। এরূপ হয় বলিয়াই চিত্তের অন্তরাভাব অথাৎ পূর্ববোত্তর ছুই স্থল 
শরীরগ্রহণের মধ্যে যে অন্তর বা ব্যবধান সেই কালে যে ভাব অর্থাৎ আতিবাহিক দেহরূপ অবস্থা 
তাহা, এবং সংসার ব! জন্মাত্তরপ্রান্তিবপ সংসরণও যুগ্ক ₹" বা সঙ্গত হয়_ইহা নিগ্রন্থ টজনদের 
মত। (অর্থাৎ ইহাদের মতে চিত্ত বিভু বা সর্ধব্জব্র নহিত সন্বন্ধযুক্ত হইলে এক শরীর 
হইতে অন্য শরীরধারণ যুক্তিযুক্ত হয় না, কিন্তু চিত্ত বর্দি কেবল অধিষ্ঠানমাত্রব্যাগী হয় ভবেই 
এক শরীর ত্যাগ করিয়া অন্ত শরীরধারণ এবং তদুভয়ের মধ্যবর্তী কালে ুঙ্মদেহ ধারণ ইত্যাদি 
সঙ্গত হয় )। এই মত সমীচীন নহে। চিত্ত দেশাশ্রিত বস্ত নহে কারণ তাহ! কালমাত্র-ব্যাপি- 
ক্রিয্াূপ। চিত্ত অমূর্ত ( অদদেশাশ্রিত ) বলিয়া তাহা হস্তার্দি মাপকের ঘ্বারা পরিমেয্র নছে, 
তজ্জন্ত চিত্তের দীর্ঘত্ব-হন্বত্ব আদি কল্পনীয় নহে। দৈশিক অবয়বহীন বলিয়া চিত্ত বিভু অর্থাৎ 
সর্বব ভাবপদার্থের সহিত সঙ্বন্ধযুক্ত ( তবে বৃত্তিপাহায্যে যাহার সহিত যখন সম্বন্ধ ঘটে সেই বস্ধরই 
জ্ঞান প্রকটিত হয়)। এখানে বিভূ অর্থে সর্বদেশব্যাপিত্ব নহে কারণ চিত্ত ব্যবসায় বা গ্রহণরূপ 
(যাহা দেশব্যাপক তাহ। বাহ্ বস্তরূপে গ্রাহ ), চিত্তের বৃত্তিই সক্কোচবিকাশিনী অর্থাৎ আলম্বন 
অন্ুষারী ক্ষুত্্ বা বৃহৎ রূপে প্রতীত হয়-_ইহাই ঘোগাচার্যের মত। যেমন চক্ষুর দৃষ্টি বদি তিলে 
স্ত্ হয় তবে তাহা! তিলকে গ্রহণ করে এবং তাহা আকাশে ন্তন্ত হইলে মহান্ আকাশকে গ্রহণ 
করে, তাহাতে যেমন দৃষ্টিশক্ির ক্ষুত্র বা মহৎ এরূপ কোনও পরিমাণের অন্ততা হয় না; তদ্রপ 
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সন্কুচিতবৃত্তি অল্পজ্ঞং ভবতি। 
তচ্চেতি। তচ্চ চিত্তং নিমিত্তমপেক্ষ্য বৃত্তিমদ্ ভবতি। শ্রন্ধাবীধ্যস্থৃতিসমাধিগ্রক্ঞা ইত্যাধ্যাত্বিকং 

মনোমাত্রাধীনং নিমিতম্। উত্তং সাংখ্যাচার্যৈঃ য ইতি। মৈত্রীকরণীমুদিতোপেক্ষারূপা যে 
ধ্যায়িনাং বিহারাঃ- চর্ধ্যা ইত্যর্থঃ, তে বাহ্সাধননিরনুগ্রহাত্মানঃ__বাহ্সাধননিরপেক্ষাঃ তে চ প্রকষ্টং 
--শুরুং ধর্ম অভিনির্বর্তযন্তি_ নিপ্পাদয়ন্তি। ন্মর্ধ্যতেহত্র “সর্বধর্মান পরিতাজ্য মোক্ষধর্শং 
সমাশ্রয়েখ। সর্বে ধর্মমাঃ সদোষাঃ স্থ্যঃ পুনরাবৃত্তিকারকা” ইতি। শুক্রাচার্যাভিসম্পাতাৎ পাংশু- 
বর্ষেণ দণ্ডকারণ্যং শৃন্তমভূৎ। 

১১। হেতুরিতি। ধর্ঘাদিহেতুতির্বাসনাঃ সংগৃহীতাঃ__উপচীরমানাভি্স্তি ন বিলীয়্তে। 
ুগমম্। ফলং বাসনানাং স্বতিঃ। বং বাসনাস্থতিরূপং প্রত্যুৎপাদকম্ আশ্রিত্য যন্ত ধর্াদেঃ 
প্রত্যুৎপন্নতা-_বর্তমানতা, স্থৃতিরূপং তৎ ফলং বাসনানাম্। স্বত্যুন্তবস্ত সত এব ব্যক্ততা নাসত 
উপজনঃ। এবং স্থৃতিরূ্পফলাদ্ বাসনাসংগ্রহঃ। আলম্বনম্ বাঁসনানাং বিষয়াঃ। শব্দাদিবিময়াভিমুখা 
এব বাসনা ব্যঞজন্তি। এবং হেত্বাদিভিাসনাঁসংগ্রহঃ তদভাবে চ বাঁসনানামভাবঃ। 

১২। নেতি। দ্রব্যত্বেন সম্ভবস্ত্যঃ--সত্যো বাঁসনাঃ। নিবপ্তিঘ্ন্তে-_অভাবং প্রাপ্পযুঃ 
অভাবম্__অবর্তমানত্বম অতীতানাগতত্বেন ব্যবহার ইতি যাঁবৎ। অতীতানাগতলক্ষণকং বস্ত 

চিত্তও বিবেকজ জ্ঞান প্রাণ্ড হইলে সর্বজ্ঞ বা সর্ধববস্তর সহিত সম্বন্ধযুক্ত ও বিভু হয়, সেই চিত্ত আবার 
যখন মলিন হয় তখন সম্কুচিতবৃত্বিযুক্ত 'ও অল্পজ্ঞ হয় ( অতএব বিভুত্বই চিত্তের স্ববপ, তাহার 
বৃত্তিই অবস্থানুসারে ক্ষুদ্র বা! বৃহৎ বস্তুবিষয! হইয়া! তদাকারা হয়)। 

তিচ্চেতি'। সেই চিত্ত নিমিত্ত বা হেতুকে অপেক্ষ! করিয়া অর্থাৎ নিমিত্তের অনুরূপ, বৃত্তিযুক্ত 
হয়। শ্রদ্ধা, বীধ্য, স্থৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞ। ইহার! মনোমাত্রের অধীন বলিয়া আধ্যাত্মিক নিমিত্ত। 
সাংখ্যাচাধ্যদের দ্বার উক্ত হইয়াছে যথা, ইতি”। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার 
যে ধ্যারীদের বিহার বা ( অনুকূল ) চর্ধ্যা, তাহার। বাহ্সাধনের নিরম্ুগ্রহাত্মক অর্থাৎ বাহ্সাধন- 
নিরপেক্ষ ( আস্তর সাধন স্বরূপ ) এবং তাহার! প্ররুষ্ট অর্থাৎ উতরুষ্ট যে শুরু সাত্বিক ধর্ম তাহা 
নিবন্তিত ব। নিষ্পার্দিত করে। এবিষয়ে স্থৃতি যথা “সর্ব ধর্ম ত্যাগ করিয়। মোক্ষ ধর্ম আশ্রপ্ন করিবে, 
কারণ অন্ সমন্ত ধর্ম সদোষ এবং তাহাতে পুনর্জন্ম হয় । শুক্রাচাধ্যের অভিশাপের ফলে পাশ 
বা তম্ম বর্ষণের দ্বার দণ্ডকারণ্য প্রাণিশূন্য হইয়াছিল । 

১১। “হেতুরিতি”। ধর্মাদি হেতুর দ্বারা বাসনাদকল সংগৃহীত ব| সঞ্চিত হই উদয়শীলভাবে 
থাকে তাহার৷ সম্পূর্ণ লয়প্রাপ্ত হয় না। ভাষ্য স্ুগম। বাসনার ফল স্থতি। যে বাসনারপ উৎপাদক 
কারণকে আশ্রয় করিয়া যে ধর্্মাধর্মের বা তৎফল সুখছুঃখরূপ ভাবের উৎপত্তি বা স্মরণ হয় তাহাই 
বাসনার স্ৃতিরূপ ফল। স্থৃতির যে উদ্ভব হয় তাহ! সৎ ঝ৷ অবস্থিত বস্ত হইতেই হর, কারণ অসৎ 
হইতে কিছু উৎপন্ন হইতে পারে ন! অর্থাৎ স্থৃতি হইলেই ত্দাঁকার! বাসনা আহিত ছিল বুঝিতে 
হইবে। এইরপে স্থৃতিরূপ ফল হইতে বাঁদনার সংগ্রহ ব! সঞ্চিততাঁবে অবস্থান ঘটে। বিষয় 
সকলই বাসনার আঁলদ্ঘন। শব্দারদি বিষয়াভিমুখ হইয়াই (জাত্যাযুর্ভোগরূপে ) বাঁসনা সকল ব্যক্ত 
হয়। এইরূপে হেতু-ফল আদির দ্বারা বাসনা সংগৃহীত থাকে এবং তাহাদের অভাব ঘটিলে বাসনারও 
অভাব ঘটিবে অর্থাৎ তাহ স্থৃতিরূপে কখনও ব্যক্ত হইবে ন1। 

১২। “নেতি'। জরব্যরূপে সন্ভৃত বা অবস্থিত বলিয়া বাসন! সকল সৎ বা ভাব পদাথ । 
নিবর্তিত হইবে অর্থাৎ অভাবপ্রাপ্ত হইবে। অভাব অর্থে যাহ! বর্তমান নহে কিন্ত অতীত 
ও অনাগতরূপে যে স্থিতি তাহা লক্ষ্য করিয়া ব্যবহার করা। অতীতানাগতলক্ষণযুক্ত বন্ধ 
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স্বরূপতঃ__স্ববিশেষরূপতঃ অন্ডি, অধ্বভেদাৎ কাললক্ষণভেদাদ ধর্মাণাং কারণসংস্্ররূপেণ বর্তমানা- 
নামেব তথা ব্যবহার ইতি হুত্রার্থ;। ভবিষ্যদিতি ৷ নিবিষয়ং জ্ঞানং ন ভবেদিতি সবন্তানন্ত বিষয়ঃ 
স্তাৎ। তন্মাদতীতানাঁগতসাক্ষাৎকারস্তাঁপি অন্তি বিশেষবিষয়ঃ। তথঘিষয়স্য অগোঁচরত্বাৎ লৌকিকৈ- 
রধবভেদেন লক্ষিত্বা ব্যবহিয়তে | 

কিঞ্চেতি। কর্ণ উৎপিংস্থ ফলম্- উৎপৎস্যমানং ফলমিত্যর্থঃ, যদি নিরুপাখ্যম-_অসৎ 
তদ৷ তছদেশেন কুশলস্যানুষ্ঠানং ন যুক্তং শভবেৎ। সিদ্ধংবর্তমানং নিমিত্বং নৈমিত্তিকস্য 
বিশেষান্থগ্রহণম্ অভিব্যক্তিবূপবিশেবাবস্থাপ্রাপণং কুরুতে। ধর্মীতি। ধর্মী; প্রত্যবস্থিতাঃ 
_প্রত্যেকং ধর্মী অবঞ্থিতাঃ। বর্তমানং ব্যক্তিবিশেষাপননং- ধন্সিণো বিশিষ্টা যা ব্ক্- 
স্তৎসম্পন্নং দ্রবাতঃ-__গৃহামাণম্ব্ূপতোহস্তি তথা! অতীতম্ অনাগতং বা দ্রব্ং ন ব্যক্তি- 
বিশেষাপন্নম্। এক্ত বর্তমানাধ্বনঃ সময়ে। ধর্টিসমন্বাগতৌ-_ধর্দিণি সংস্থষ্টো। নাহভূত্বা-- 
সত্তবাদেবেত্যর্থ: ভাব; ত্রয়াণামধবনাং নাহসত্াদিত্যর্থ:। 

১৩। ত ইতি। হুঙ্মাত্মানঃ_-অতীতানাগতানাং যোঁড়শবিকারধর্মীণাং সুঙ্ষন্বরূপাঁণি ষড়- 

স্বরূপত অর্থাৎ তাহাদের নিজ নিজ বিশেষরূপে লীন ভাবে আছে, অধ্বভেদে অর্থাৎ কালরূপ 
লক্ষণভেদের দ্বারা, কারণের সহিত সংস্থষ্টর্ূপে বা লীন ভাবে স্থিত ব৷ বর্তমান ধর্মসকলকে 
ধ্ররূপে অর্থাৎ অতীত-অনাগতরূপে ব্যবহার কর! হয়, _ইহাই সুত্রের অর্থ। 

ঘভবিষ্যিতি'। নিধিষয় বা জ্েঞরবস্তহীন জ্ঞান হর না বলিয়! সর্ববজ্ঞানেরই বিষয় আছে, তজ্জন্ত 
অতীত-অনাগত সাক্ষাৎকারেরও বিশেষ বিধর আছে ( অতীতানাগত ভাবে )। সেই বি্ষিয় 
ইস্ত্িয়ের অগোচর বলিয়া লৌকিক বা সাধারণ ব্যক্তিদের দ্বারা কালভেদপুর্ব্বক অর্থাৎ অতীত 
অনাগত লক্ষণ পূর্ব্বক ব্যবহৃত হয় (কোনও বস্তু অপ্রত্যক্ষ হইলেই তাহার ভ্রেকালিক অভাব বলা 
হয় না, অতীত অনাগতরূপেই তাহার অস্তিত্ব লক্ষিত হয়)। 

€কিঞ্চেতি | কর্মের উৎপিংস্ ফল অর্থাৎ কর্ম হইতে উৎপন্ন হইবে এরূপ যে ফল। 
সেই কর্মফল যদ্দি নিরুপাখ্য বা অসৎ হইত তাহ হইলে তদুর্দেশে কুশলের অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপক কর্দের 
অনুষ্ঠান ( সেই ফলেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে ) যুক্তিযুক্ত হইত না। সিদ্ধ বা বর্তমান যে নিমিত্ত তাহা 
নৈমিত্তিকের ( নিমিত্তজাত পদার্থের ) বিশেষানুগ্রহণ কনে অর্থাৎ অতিব্যক্তিবূপ বিশেষ অবস্থা 
প্রাপিত বরায়। ( অর্থাৎ বর্তমান সৎ যে নিমিন্ত তাঙী, মনাগত কিন্ত সৎ, নৈমিত্তিককেই সামান্ত 
অবস্থ৷ হইতে বাক্ত বা বিশেবিত করে, কোনও অসংকে সৎ করে না )। খ্দ্রীতি'। ধর্মসকল 
প্রত্যবস্থিত অর্থাৎ প্রত্যেক ধরন যথাযথরূপে অবস্থিত (অতীত হউক বা অনাগত হউক তাহারা 
সবই যথাযথভাবে তত্তৎ অবস্থায় “আছে? )। তন্মধ্যে যাহ! বর্তমান ধর্ম তাহা ব্যক্তিবিশেষ- 
প্রাপ্ত অর্থাৎ ধন্মী হইতে বিশিষ্ট যে ব্যক্ততা (যদ্দারা তাহারা বিজ্ঞাত) তৎসম্পন্ন হইয়া 
তাহা দ্রব্যত বা জ্ঞায়মানরূপ অবস্থায় আছে অর্থাৎ ধর্মী হইতে বিশিষ্ট লক্ষণঘুক্ত হইয়াই 
বর্তমান ধর্মের ব্যক্ত অবস্থা, কিন্তু অতীত ও অনাগত দ্রব্য তন্রুপ বিশি্ট লক্ষণযুক্ত 
হইয়া অবস্থিত নহে। কোনও একটির অর্থাৎ যাহা বর্তমানরূপে ব্যক্ত, তাহার উদয়কালে 
অন্যেরা ধশ্মিসমন্থাগত অর্থাৎ ধর্্মীতে সংস্থষ্ট বা লীন হইয্না অবস্থান করে (ধর্মী হইতে বিস্াষ্টিই 
ব্ক্ততা )। অভাব হইয়৷ নহে অর্থাৎ সংবস্ত হইতেই ত্রিকালের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, অসত্ত 
হইতে নহে। (তিন অধবার দ্বারা! লক্ষিত হইলেও বস্ত্র অসত্ত। কোথাও হয় না বলিয়া অনাগত 
সত্ত। হইতে বর্তমানত্ব এবং বর্তমানের অতীত সত্ব-_ইহার মধ্যে অভাব বলিয়! কিছু নাই )। 

১৩। তিইতি'। হুক্মাতুক অর্থে অতীত ও অনাগত তাবে স্থিত ষোড়শ বিকাররূপ ধর্দোর 
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বিশেষাঃ তন্মাত্রাপ্মিতারপাঃ। যটিতন্ত্রান্শাসনম্ সাংখ্যশাস্ত্ান্থশাসনম্ অত্র গুণানামতি। পরমং 
রূপম্__মৃলরূপম্ অব্যক্তাবস্থা ন দৃষ্টিপথম্ খচ্ছতি__গচ্ছতি। ব্যকতং দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং দ্ গুণরপং 
তন্ নায়েব সুতুচ্ছকং মায়য়! প্রদর্শিতং প্রপঞ্চং যথা তুচ্ছং তথেতি। 

১৪। যদেতি। সরব্বে- ত্রয় ইত্যর্থঃ, গুণাঃ। কথং তেষাঁং পরিণামে একত্ববাবহারঃ ৷ পর- 
স্পরা্গািত্বেন পরিণাম্রজননম্বতাঁবাৎ পরিণামভূতানাং বস্তনাং তত্বম্ একম্ ইতি ব্যবহারঃ। 
প্রখ্যেতি। গ্রহণাত্মকানাং-_ গ্রহণতত্বোপাদানভূতানাম্। শব্দাদীনামিতি। শবাদীনাং--প্রত্যেকং 
শব্দাদিত্নাত্রাণাম। তত্র মুক্তিসমানজাতীয়ানাং __পৃথিবীত্বসজাতীয়ানাম্ একঃ পরিণামঃ তন্মাত্রা- 
বয়বঃ--গন্ধতন্মাত্রন্ূপো! গন্ধপরমাণুঃ । গন্ধতন্মাত্রম অবয়বো৷ যস্ত তাদৃশাবয়বঃ পৃথিবীপরমাণুং_ 
ভূতরপন্ত পৃথিবীতত্বস্ত গন্ধতন্মাত্রজাত৷ অণবে! যেষাং সমষ্টঃ ক্ষিতিভূততত্রম। তাত্বিকক্ষিতি- 
ভূতাণ্নাং তেষাং গন্ধধর্মকাঁণামেকঃ পরিণাগে তৌতিকী সংহতা৷ পৃথিবী তথা চ গো বৃক্ষঃ পর্বত 
ইত্যেবমাদিঃ। অন্ঠেযামপি ভূতানাং স্নেহাদিধন্মান্ উপাদায় _ গৃহীত্বা অনেকেযাং ধর্মভৃতং 
সামান্ম-_-একত্বমিতার্থঃ। তথা চ একবিকারারভ্ত এবং সমাধেয়ঃ_উপপাদনীয়ঃ। যথা! রস- 

সুক্ষ কারণ পঞ্চতম্মীত্র ও অন্মিতা এই ছয় অবিশেষ। যষিতন্ত্রের বা সাংখ্য শাস্ত্রের এবিষয়ে 
অঙ্ুপাঁসন বথা, “গুণানামিতি”। পরমরূপ বা মুলরূপ যে অব্যক্তাবস্থা, তাহা দৃষ্টিপথ প্রাপ্ত হয় 
না অর্থাৎ সাক্ষাৎকার-যোগ্য নহে। গুণত্রয়ের যাহা ব্যক্ত বা দৃষ্টিপথ-প্রাপ্ত রূপ তাহা মায়ার 
শ্ঠায় অতি তুচ্ছ অর্থাৎ মায়ার বা ইন্ত্রজালের দ্বারা প্রদূশিত প্রপঞ্চ বা নানা বিষয় যেমন তুচ্ছ 
বা অলীক তদ্রপ। 

১৪। ঘ্দেতি”। সর্বগুণ অর্থাৎ তিন গুণ। গুণদকল ত্রিসংখ্যক হইলেও তাহাদের 
পরিণামে একত্বব্যবহার কেন হয় অর্থাৎ ব্রিগুণনির্ম্িত বস্তু ব্রিভাগযুক্ত তিন মনে না হইয়া এক 
বলিয়৷ মনে হয় কেন? (তছুত্তরে বলিতেছেন ) তাহার! পরম্পর আঙ্গাঙ্গিভাবে ( অবিচ্ছিন্ন ভাবে ) 
থাকিয়৷ পরিণত হওয়ার শ্বভাঁবযুক্ত বলিয়া পরিণামভূত বস্তর তত্ব এক বা তাহা এক বস্তু, এরূপ 
ব্যবহার হয়। * 

প্রখ্যেতি। গ্রহণাত্বক অর্থে গ্রহণ বা করণতত্বের উপাদানশ্বরপ। “শব্বাদীনামিতি | 
শব্দাদির অর্থাৎ প্রত্যেক শব্দাদিতন্মাত্রের। তাহাদের মধ্যে বাহার! মৃর্তিসমান-জাতীয় অর্থাৎ 
কাঠিন্গুণঘুক্ত ক্ষিতিভূতের সহিত এক জাতীয়, তাহাদের যে এক পরিণাম তাহা সেইমাত্র 
অবয়বযুক্ত অর্থাৎ গন্ধতন্মাত্র-অবয়বযুক্ত গন্ধধন্্ীআুক গন্ধপরমাণু (কারণ ক্ষিতিভূতের গুণ 
গন্ধ)। সেই গন্ধতন্মাত্রই যাহার অবয়ব বা উপাদান তাহাই পৃথিবী-পরমাণু অর্থাৎ ভূততন্বরূপ 
পৃথিবীর (ক্ষিতিভূতের ) গন্ধতন্মাত্রজাত যে অগুসকল তাহাদের সমষ্টই ক্ষিতিভূততন্ব। গন্ধধর্মক 
তাত্বিক ক্ষিতিভূতের অগুসকলেরই স্থল পরিণাম এই ভৌতিক কাঠিন্তগুণধুক্ত স্থুল ব্যবহারিক 
পৃথিবী, গো, বুক্ষ, পর্বত ইত্যা্দি। অন্ঠান্ঠ ভূতসকলেরও স্েহ ( তরলতা ), ওষ্য (রূপ), 
ইত্যাদি ধর্ম উপা্ান বা গ্রহণ করিয়া সেই উপাদানভূত বস্ত অনেকের ধর্থযুক্ত 
তাহা সামান্থ অর্থাৎ তাহ! বহুলক্ষণযুক্ত হইলেও এক বলিয়াই গৃহীত হয়, আর তাহাদের 
একরূপেই পরিণাম হয়-এইরূপে ইহা সমাধেয় বা উপপাদনীয়। উদাহরণ যথা, রস- 

৯ বন্তর উপাদানভূত ব্রিগুণের পরিণাম হইলে বলিতে হইবে সন্বই পরিপত হইয়া জড়তার 
গেল এবং জড়তাই পরিণত হইয়া সত্ব্ে বা জ্ঞাতভাবে গেল, এরূপে তাহাদের একযোগে মিলিত 
পরিণাম হয বলিয়! পরিণীমতৃত ব্রিগুণাত্মক বস্ত্র তত্ব সদাই এক। 
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পরমাণুনাম্ একে! বিকারো রসলক্ষণম্ অব.ভূতং তন্ত চ স্নেহধর্মকং পানীয়ং জলমিত্যার্ছি। 
নান্তীতি। বিজ্ঞান-বিসহচরঃ_বিজ্ঞানবিসংযুক্ত:। বন্তত্বরপম্ অপহবতে--অপলগন্তি। 

জ্ঞানেতি। বস্ত ন পরমার্থতোহক্তীতি তে ব্দত্তি, তেষাং তথ্চনাদেব বস্ত স্বমাহাজ্ম্যেন প্রত্যুপ- 
তিতে। পরমার্থস্ত বাহবৈরাগ্যাৎ সিধ্যতীতি সর্বসম্মতিঃ। বাহ্বস্ত চেন্নান্তি তি কথং তত্র 
বৈরাগ্যং কাধ্যম্। তচ্চেদ্ অতজ্রপপ্রতিষ্ঠং তত্রাপ্যস্তি কিঞ্চদ্ বস্ত যন্ত তদ্ অতজ্রপম্, এবং 
বন্ধ স্বমাহাত্মযেন প্রত্যুপতিষ্ঠেত। কিঞ্চ ন স্বপ্নবিবয়ঃ চিত্তমাত্রাদেবোৎপদ্তে 
বিষসাণামেব তদ! কল্পনং ম্মরণঞ্চ ৷ শবাঘ্নুভবস্ত ইন্দরিযঘারেণোপস্থিতবাস্বস্তত এব নির্র্ততে। 
নহি জনুযান্ধস্য রূপজ্ঞানাত্মকঃ ন্বপ্লো৷ ভবতি। তন্মাদ্ বিষয়জ্ঞানং ন চিত্তমাত্রাধীনং কিন্তু চিত্ত- 
ব্যতিরিক্ত-বাহ্বস্তুপরাগাৎ চেতসি তছৎপন্ভতে।! বৈনাশিকানামপ্রমাণাত্মকং__বাজ্মাঞ্সহানং 
বিকল্পজ্ঞানমেব প্রমাণম, অতঃ কথং তে শ্রন্বেয়বচনাঃ স্থ্যরিতি | 

১৫। কৃত ইতি। বস্তু জ্ঞানপরিকল্পনামাত্রম্ ইত্যেবংবাদী বৈনাশিকঃ প্রষ্টব্যঃ কন্ত মু 
চিত্তস্ত তত পরিকল্পনম্। ন কস্যাপীতি বক্তব্যম। যতো বস্তসাম্যে চিত্তভেদাৎ তয়ো বস্তজ্ঞানয়ো 
বিভক্তঃ-_অত্যন্তভিন্নঃ পদ্থাঃ-_ মার্গঃ অবস্থিতিরিত্যর্থ । ন্ুগমং ভাহাম। সাংখ্যপক্ষ ইতি। 

পরমাণু সকলের এক পরিণাম রসলক্ষণযুক্ত অপৃত ( স্থুলভূত ), পুনশ্চ তাহার এক পরিণাম 
( ভৌতিক ) স্নেহধর্দযুক্ত পানীয় জল ইত্যাদি । 

'নান্তীতি” | বিজ্ঞানবিসহচর-__বিজ্ঞান হইতে বিধুক্ত। বন্তত্বরূপকে অপহৃত ব1৷ অপলাপিত 
করে। 'জ্ঞানেতি ৷ তীহার। (বৌদ্ধ বিশেষের! ) বলেন যে পরমার্থত বস্ত নাই। অর্থাৎ তাহা 
চিত্তেরই পরিকল্পনামাত্র। কিন্তু তাহাদের এ উক্তি হইতেই বস্ত স্বমাহাত্ম্য ( অন্ত যুক্তি ব্যতীত ) 
প্রত্যুপস্থিত হয়, কারণ বাহ্ বস্তুতে বৈরাগ্য হইতেই পরমাথ সিদ্ধ হয়-_-ইহ! সকলেরই সম্মত। 
কিন্তু বাহ্বস্তই যদি ন! থাকে তবে কিরূপে তাহাতে বৈরাগ্য করণীয়? তাহ! যদি অতন্্রপ- 
গ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ যেরূপে গোচরীভূত হইতেছে তাহা হইতে অন্যরূপ হয়, তাহা হইলেও বলিতে 
হইবে যে বাহে এমন কোনও বস্ত আছে, দৃশ্যমান বিশ্ব যাহারই অতদ্রপ ব1 বিপধ্যস্ত রূপ। 
এই প্রকারে বস্তর সত্ব! স্বমাহাত্যযেই উপস্থিত হয । 

(যদি কেহ বস্তুকে স্বপ্নবৎ মনের কল্পনাপ্রহ্নুত বা*. তাহার নিরাস-_) কিঞ্চ স্বপ্নের বিষয় 
কেবল চিত্ত হইতেই উৎপন্ন হয় না, পূর্ববান্থভূত রূপ বিষয়েরই স্বপ্নে কল্পন ও ম্মরণ হয়। 
ইন্জিয়দধার দিয়া আগত বাহ্াবস্ত হইতেই শব্দাদি-অন্ুভব নিপ্পন্ন হয়, জন্মান্ধ ব্যক্তির রূপ-জ্ঞানাত্মক 
স্বপ্ন কখনও হয় না। তজ্জন্য বি্ষয়জ্ঞান কেবল চিত্তমাত্রের অধীন নহে, কিন্তু চিত্ত হইতে 
পৃথক্ বাহ্থবস্তর উপরাগ হইতে তাহা চিত্তে উৎপন্ন হয়। বৈনাঁশিক বৌদ্ধদের, প্রমাণের 
সহিত সন্বন্ধহীন কেবল বাক্যমাত্রসহায়ক বিকল্পজ্ঞানই একমাত্র 'প্রমাণ অতএব তাহারা কিরূপে 
শরন্ধেয়বচন হইবেন অর্থাৎ তাঁহাদের &ঁ বচন কিরপে শ্রদ্ধেয় হইতে পারে? 

১৫। “কৃত ইতি”। (জ্ঞেয়) বস্ত কেবল জ্ঞানের বা চিত্তের পরিকল্পনা-মাত্র--এইরূপ 
মতাবলম্বী বৈনাশিকদের ( বৌদ্ধ সম্প্রদায়বিশেষকে ) এই প্রশ্ন করা৷ যাইতে পারে যে “বস্ত তবে 
কাহার চিত্তের পরিকল্পনা” ? তছুন্তরে বলিতে হইবে যে “কাহারও নহে'। বস্ত এক হইলেও 
তন্গ্রাহক চিত্তের ভেদ হয় বলিয্া। অর্থাৎ একই বন্ত আশ্রয় করিয়! বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন জ্ঞান 
হয় বলিয়া, তাহাদের অর্থাৎ বস্তর এবং জ্ঞানের, বিভক্ত বা অত্যন্ত পৃথক্ পন্থা বা মার্স অর্থাৎ 
অবস্থিতি ( উভয়ের পৃথক্ সত্তা! )। ভাঘ্য স্থগম। 
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বাহ: বস্ত ্রিগুণং গুণবৃত্তন্ত চলত্বাৎ ত্বপথিভিস্তেষাং পরিণামে! ন চ কম্তচিৎ কল্পনয়!। ধর্মাদি- 
নিমিত্তাপেক্ষং বস্ত চিত্তৈরভিসংবধ্যতে-_বিষরীক্রিয়তে । উৎপগ্ঠমানস্ত সুখাদিগ্রত্য়স্ত ধর্মার্দিনিমিত্তং 
তেনতেনাত্মনা-_ধর্্াৎ জুখমিত্যাদিনা স্বরূপেণ হেতুর্ভবতীতি । 

১৬। কেচিদিতি। সাঁধারণত্বং বাধমানাঃ--বস্ব বহুনাং চিত্তানাং সাধারণে! বিষয় 
ইত্যেতৎ সম্যগ.দর্শনং বাধমানাঃ। জ্ঞানসহভূরেব বস্তরূপোহ্রস্ততঃ পূর্বোতরক্ষণেষু স নান্তীতি। 
নৈতন্ন্যাধাম্। বস্তন একচিভ্ততন্ত্রত্বে সতি যদ! তথস্ত ন তেন চিত্রেন প্রমীয়েত তদা তৎ কিং 
স্তাৎ। চৈত্রচিত্তপ্রমিতোহর্থঃ চৈত্রেণ যদা ন প্রমীয়তে তদা মৈত্রাদিভিরপি তদ্ জ্ঞায়তে অতো 
ন বস্ত কম্তচিচ্চিত্ততন্ত্রমিত্যর্থঃ | একেতি। ব্যগ্রে অস্ত্র গতে। তেন চিত্তেন অপরামষ্টম্-_ 
অনালোচিতমিত্যর্থঃ। যে চেতি। যে চীস্ত বস্তনোহমুপস্থিতাঃ--অগৃহমাণ! ভাগান্তে ন স্থ্যঃ। 
তম্মাৎ ত্বতন্বোহথঃ সাধারণঃ, চিতানি চ অর্থেভ্যঃ পৃথক্ প্রতিপুরুষং প্রবর্তুস্তে ইত্যেতদ্ অন্র 
সম্যগব্র্শনম। তয়োরিতি। তয়োঃ _অর্থচিত্তয়োঃ সন্বন্ধাৎ_উপরাগাদ্ যা উপলব্ধিঃ-_বিষয়জ্ঞানং 
স এব পুরুস্য দ্র্ট,র্োগঃ- ইষ্টানিষ্টবিষয়জ্ঞানম্। 

সাংখ্যপক্ষ ইতি । সাঁংখ্যপক্ষে বাহাবস্ত ত্রিগুণাত্বক এবং গুণবৃত্ত বা গুণের মৌলিক 
স্বভাব বিকারশীলতা, তজ্জগ্য (শ্বভাবই প্ররূপ বলিয় ) স্বপথেই অর্থাৎ অন্যনিরপেক্ষভাবেই 
তাহাঁদের পরিণাম হয়, কাহারও কল্পনাকৃত নহে। ধর্মাদি-নিমিত্ত সাপেক্ষ অর্থাৎ ধর্মীদিকে 
নিমিত্ত করিয়। উৎপন্ন বস্ত্র চিত্তের দ্বারা অভিসম্ব্ব হয় বা বিষয়ীকৃত হয়। (ধর্মার্দি কিরূপে 
নিমিত্ত হয় তাহা বলিতেছেন-__ ) উতৎপগ্ঠমান স্ুখাদি প্রত্যয়ের পক্ষে ধর্মাদি নিমিত্ত সকল 
সেই সেই রূপে হেতুম্বরূপ হয়, অর্থাৎ ধর্মরূপ প্রত্যয় হইতে স্ুখ-প্রত্যয়, অধর্্ম হইতে ছুঃখ- 
প্রত্যয় ইত্যাদিরূপে হেতু হয়। 

১৬। “কেচিদ্দিতি' । সাধারণত্বকে বাধিত করিয়! অর্থাৎ বস্তু বহুচিত্ের সাধারণ বিষয় 
এই যথার্থ দর্শনকে বাধিত বা অপলাপিত করিয়া। বস্তরূপ বিষয় জ্ঞানসহভূ অর্থাৎ জ্ঞানের 
সহিতই তাহার উত্তব, অতএব তাহা পূর্বব ও পর ক্ষণে নাই (অনাগত ও অতীত কালে, যে 
সময়ে বস্তুর জ্ঞান হয় না তখন তাহা থাকেন! )--উহাদের (বিজ্ঞানবাদী বৈনাশিকদের) 
এইমত ন্যাষ্য নহে। বস্ত্র উৎপাদ বা জ্ঞান কোনও একচিত্তের তন্ন বা অধীন হইলে, যখন 
সেই বস্তু সেই চিত্তের দ্বারা সাক্ষাৎ গৃহীত না হয় তখন তাহ! কি হইবে? চৈত্রের দ্বারা 
প্রত্যক্ষীকৃত বিষয় যখন পরে তাহার দ্বারা প্রমিত না হয় তখন মেত্রার্দি অপরের দ্বারা তাহ! 
জ্ঞাত হয়। অতএব বস্তু কাহারও চিত্তের তন্ত্র নহে, অর্থাৎ তাহা কাহারও চিত্তের পরিকল্পনা" 
মাত্র নহে, ( পরস্ত তাহা চিত্ত হইতে পৃথক্ এবং সকলের দ্বারাই গৃহীত হওয়ার যোগ্য )। 

“একেতি। চিত্ত বাগ্র হইলে অর্থাৎ অন্যমনস্ক হইলে সেই চিত্তের দ্বারা অপরামূষ্ 
অর্থাৎ অনালোচিত বা অগৃহীত (বিষয় কি হইবে?) “যে চোতি। বস্তর যে 
অনুপস্থিত বা অগৃহামাণ অংশ তাহারও অস্তিত্ব থাঁকিত না (যদি বস্তকে চিত্তের পরিকল্পনামান্র 
বলা হয়), তজ্জন্য অর্থ ব'জ্ঞেয় বাহ্ বিষয় স্বতন্ত্র ও সাধারণ বা সকলেরই গ্রানথ, সেই বিষয় 
হইতে চিত্ত পৃথক্ এবং তাহা প্রত্যেক পুরুষে পৃথক্ রূপে প্রবর্তিত বা নিষ্টিত আছে-__ইহাই 
এবিষয়ে সম্যক দর্শন। (বাহ্ জ্ঞেয় বস্ত সর্বসাধারণের গ্রাহরূপে স্বতন্ত্র এবং তদ্গ্রাহক চিন্ত 
প্রত্যেক পুরুষে নিষঠিত পৃথক্ )। 

তিয়োরিতি” ৷ তাহাদের অর্থাৎ বিষয় এবং চিত্তের, সম্বন্ধবশত অর্থাৎ বিষয়ের দ্বার! চিত্তের 
উপরাগ হইতে, যে উপলব্ধি বা বিষযজ্ঞান হয় তাহাই পুরুষের বা দ্রষ্টার ভোগ অর্থাৎ ইষ্ট 
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১৭। গ্রাহগ্রহণয়োঃ হ্বতন্তত্বং সংস্থাপ্য তয়োঃ সন্বন্ধং বিবুণোতি তদিতি হুত্রেণ। দ্বতন্তরেণ 
বিষয়েণ চিত্তস্ত উপরাগম্ততঃ চিত্তন্ত বিষয়জ্ঞানম। অন্ুপরাগে তু অন্ঞাততা। আযন্বান্তেতি। 
ইন্জরিযন্বারা চিত্তাধি্ানগত| বিষয়াশ্চিত্তমাক্স্য উপরঞয়স্তি__স্বাকারতয়া পরিণম্তীত্যর্থট। উপ- 
রাগাপেক্ষং চিত্তং বিষয়াকারং ভবতি ন ভবতি বা। অতো জ্ঞানান্তত্বং প্রাপ্যমাণং চিত্ত 
পরিণামীতি অনুভূয়তে। জ্ঞাতাজ্ঞাতম্বরূপত্বাৎ__জ্ঞানাস্তরতা-প্রাপণাচ্চেতস ইত্যর্থঃ | 

১৮। চিত্তস্ত পরিণামিত্বমন্ছভবগম্যং পুরুস্ত তু যেনানুমানপ্রমাণেনাহপরিণামিত্বং 
সিধ্যেৎ তাহ সদেতি। ব্যাচ্টে ষদীতি। যদি চিত্তবৎ তত্প্রভৃং_তদ্ দ্রষ্৷ পুরুষঃ পরিণমেত 
_-কদাচিদ দ্রষ্টা কদাচিদ্রষ্টা বাঁ অভবিষ্যৎ তদা বৃতয়৷ জ্ঞাতবুত্তয়ো বা! অজ্ঞাতবৃক্তয়! বা 
অভবিষ্যন্। ন হি জ্ঞানং নাম অদ্রষদৃষ্ঃ অজ্ঞাতঃ পদার্থ; কল্পনযোগ্যঃ। জ্ঞাততেব বৃত্তিতা 
দরষ্ট প্রকাশ্ততা বা। ডুরষ্রী জ্ঞাতানাং বৃত্তীনাং জ্ঞাতত্বম্বভাবস্ত অব্যভিচারাৎ তাসাং দ্রষ্টা সদৈব দ্রষটা 
ততঃ অপরিণামী। এতছক্তং ভবতি। পুরুষেণ সহ যোগাদ্ বৃত্তয়ে! জ্ঞাত! তবস্তীতি দৃণ্ততে। 
পুকষবোগেইপি যদি বর্তমান বৃত্তিরদৃষ্টা অভবিষ্যুৎ তদ| পুরুষঃ করদাঁচিদ্ দ্রষ্টা কদাচিদ্বা অদ্রষ্টেতি 
পৰিণামী অভবিষ্যদিতি। 

১৯। স্তাদিতি শঙ্কতে। হযথেতি ব্যা্টে। ম্বাভাসং_ শ্বপ্রকাশম্। প্রত্যেতব্যং_- 

বা অনিষ্টরূপে বিবয়জ্ঞান। 
১৭। গ্রাহ বস্তর ও গ্রহণের বা চিত্তের স্বত্ত্ব স্থাপিত করিয়া তাহাদের সম্বন্ধ কি তাহা 

ততিদ্..-.-__এই স্তরের ঘারা বিকৃত করিতেছেন। স্বতন্ত্র বিষয়ের দ্বার চিত্তের উপরাগ হয়, 
তাহ! হইতেই চিত্তের বিষয়জ্ঞান হয়, উপরাগ ন| হইলে চিত্তে কোনও জ্ঞান হয় না। “অয়ঙ্কান্তেতি” । 
ইন্দিয়ের ছারা চিত্তাধিষ্ঠানগত অর্থাৎ চিত্তের অধিষ্ঠান যে মস্তি তথায় উপস্থাপিত বিষয় সকল 
চিত্তকে আকধিত করি৷ তাহাকে উপরঞ্জিত করে অর্থাৎ নিজ নিজ আকারে পরিণত বরে। 
( বিষয়জ্ঞানের জন্য ) বিষয়ের উপরাগ-সাঁপেক্ষ চিত্ত, উপরাগে বা অন্ুপরাগে যথাক্রমে বিষয়াকার 
হয় বা হয় না। এই জন্য জ্ঞানান্তরতাঁরপ পরিণীমযুক্ত চিত্ত পরিণামী বলিয়৷ অনুভূত হয়। 
জ্ঞাতাজ্ঞাতস্বরূপ বলিয়! অর্থাৎ কোনও এক বিষয়ের ঘার। উপরঞ্জিত হইলে জ্ঞাত নচেৎ তাহ! অজ্ঞাত, 

এইরূপে জ্ঞানান্তরতারূপ পরিণামপ্রাপ্তি হয় বলিয়৷ চিত্ত পরিণামী। 
১৮। চিত্তের পরিণামশীলতা অন্ভবের দ্বারাই ভাঁমী যায়, পুরুষের অপরিণামিত্ব যে 

অনুমাঁন-প্রমাণের দ্বারা জানা যায় তাহা বলিতেছেন “সদেতি”। ব্যাখ্যা করিতেছেন, 
'যদীতি” | যদি চিত্তের স্তাঁয় তাহার প্রভু অর্থাৎ তাহার দ্রষ্টাা যে পুরুষ, তিনি পরিণত হইতেন 
অর্থাৎ কখনও ত্রষ্টী কখনও বা অন্রষ্টা হইতেন তাহা হইলে চিত্তের বৃত্তি সকল কখনও 
জ্ঞাতবৃত্তি কখনও বা অজ্ঞাতবৃত্তি হইত। কিন্ত দ্রষ্টার দ্বারা অদৃষ্ট সুতরাং অজ্ঞাত, জ্ঞান 
নামক কোনও পদার্থ কল্পনার যোগ্য নহে। জ্ঞাতত! বা বুদ্ধতাই চিত্তের বৃত্তিত্ব ব! দ্রষ্টার দ্বারা 
প্রকাশিত হওয়া । দ্র্রার দ্বারা বিজ্ঞাত বৃত্তিসকলের জ্ঞাতত্বন্ঘভাবের কখনও ব্যভিচার ঝ৷ ব্যতিক্রম 
দেখ। যাঁয় ন! বলিয়া, সেই বুত্তি সকলের যিনি ত্রষ্টা তিনি সদাই দ্রষ্টা স্থতরাং অপরিণামী। ইহার 
দ্বারা এই বুঝান হইল যে, পুরুষের সহিত সংযোগের ফলেই যে চিত্রবৃত্তি সকল জ্ঞাত হয় তাহ! 
দেখা যায়। পুরুষ-দংযোগ সত্বেও যদি কোনও বর্তমান বৃত্তি অদৃষ্ট অতএব অজ্ঞাত হইত তাহা 

হইলে পুরুষ কখনও দ্রষ্টা কখনও বা অ্রষ্টা অর্থাৎ পরিণামী হইতেন ( কিন্তু তাহ! হয় না সুতরাং 
তিনি অপরিণামী ও সদা! জ্ঞাতা )। 

১৯। "ম্তাদিতি”, ইহার দ্বার! শঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন। 'ঘথেতি, ব্যাখ্যা করিতেছেন। 



ণই০ ভাস্বতী। [ ৪1১৯ 

জ্ঞাতব্যম্। ন চাগ্িরিতি। হ্বপ্রকাশবস্তন উদাহরপং নাস্তি দৃষ্তাবর্গে যতে। দৃশ্তত্ধমেব জড়ত্বং 
পরপ্রকান্ত্বং ন স্বাভাসত্বম। ততোহগি নাত্র দৃষ্টান্তঃ__স্বাভাসন্তোদাহরণম্ | শব্দাদিবদ্ অগ্নেঃ 
রূপধর্ম্ঃ-_-অগ্নিনিষ্ো বা! ঘটাভ্ভাপতিতে। বা চক্ষুষ! এব প্রকাশ্তে, ন হি অগ্রিনিষ্ঠরূপং তেজোধর্মভৃতম্ 
আত্মস্বরূপমপ্রকাশং প্রকাশয়তি। রপজ্ঞানাত্মকঃ প্রকাশঃ প্রকাণ্ত-প্রকাশকধোগাঁদেব প্রকাশতে 
শবম্প্শীদিবং। ন চ অশ্িদৃষটান্তে অগ্নেঃ স্বরূপেণ সহ সংযোগঃ-সম্বন্ধঃ অস্তি। অগ্নিম্বরূপং 
সবপ্রকাশং বা অপ্রকাশং রেতি নানেন দৃষ্টান্তেন অবগ্ভোত্যতে। অগ্নে জর্ড়ঃ প্রকাণ্ঠে। ধর্ম এবাত্র 
লত্যতে ন চ কশ্চিৎ স্বাভীসধর্ম ইতি। কিঞ্েতি। ন কল্তচিদ্ গ্রাহ ইতি স্বাভাসশবন্তার্থঃ। 
্বাত্মপ্রতিষ্ঠমাকাশং ন পরপ্রতিষ্ঠমিত্যাদিবৎ। 

হ্বাভাঁস অর্থে স্বপ্রকাশ ( ধাহাকে জানিতে অন্য জ্ঞাতার আবম্ক হয় না)। প্রত্যেতব্য অর্থে 
জ্ঞাতব্য। নন চাগ্সিরিতি'। দৃশ্তজাতীয় পদার্থের মধ্যে স্বপ্রকাশ বস্তর কোনও উদাহরণ নাই, 
যেহেতু দৃশ্তত্ব অর্থে ই জড়তা বা পরের দ্বার! প্রকাশিত হওয়! সুতরাং স্বাভাসত্ব নহে। অতএব 
এস্থলে অগ্নি দৃষ্টান্ত হইতে পারে না, অর্থাৎ তাহা স্বাভাসের উদাহরণ নছে। শবাদির ্টায় অগ্নির 
যে রূপধর্্ম তাহ! অগ্নিতেই থাকুক অগবা! ঘটাদিতে আপতিত বা প্রতিফলিত হউক তাহা চক্ষুর 
দ্বারাই প্রকাশিত হয় । অগ্িতে সংস্থিত যে রূপধর্্ম তাহা তেজোধর্্রূপ (অর্থাৎ আলোকরূপ ), তাহা 
অগ্নির আত্মন্বরূপ অপ্রকাশকে প্রকাশিত করে ন|। রূপজ্ঞানাত্মুক যে প্রকাশ তাহ৷ প্রকাশ্ঠ-প্রকাশকের 
যোগেই, অর্থাৎ দৃষ্ট হওয়ার যোগ্য কোনও পদার্থ এবং দর্শনশক্তি এই উভয়ের সংযোগ হইতে 
প্রকাশিত হয়, যেমন শবস্পর্শাদিরা হইয়া থাকে। অগ্নিদষ্টান্তে অগ্নির স্বর্ূপের সহিত কোনও 
সংযোগ বা সম্বন্ধ নাই। অগ্নির যাহা স্বরূপ তাহা স্বপ্রকাশ অথবা অপ্রকাঁশ তাহা এই দৃষটান্তের দ্বার! 
জ্ঞাপিত হয় না। অগ্নির যে জড় ও প্রকাস্ত ধর্ম তাহাই মাত্র এই দৃষ্টান্তে পাওয়! যাইতেছে, কোন 
স্বাভাস ধর্ম নহে *। “কিঞ্চেতি, ৷ অন্য কাহারও দ্বার! যাহা গ্রাহ্য বা জ্রেয় নহে__ইহাই স্বাভাঁস 
শবের অর্থ। স্বাত্মপ্রতিষ্ঠ আকাশ অর্থে যেমন পরপ্রতিষ্ঠ নহে তদ্রপ, অর্থাৎ স্বাভাস পদার্থের 
অর্থ-যাহার জ্ঞানের জন্তু পরের অপেক্ষা নাই । 
পপ পর, পা পা. ০ পপ সস পাশ শী িস্পীশ্পিপপপাসীস আআ 

* সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতির! জ্ঞানের উপমারূপে ব্যবহৃত হইলেও বস্তুত তাহার! শব্দার্দি অপেক্ষ। জ্ঞান- 
পদার্থের অধিকতর নিকটবর্তী নহে। শব্দ-্পর্শ-রূপাদি সবই এক জাতীয়, তাহার! সবই জ্ঞানের 
জ্রেয় বিষন়। শব্দাদি অপেক্ষ। আলোকের প্রতিফলন ভাঁলরূপে গৃহীত হয় বলিয়া সাধারণত 
তেজোময় সুর্যযাদিকে জ্ঞানের সহিত উপমা! দেওয়া হয়। উপম| ও উদাহরণ ভিন্ন পদার্থ । 
উপমানের সহিত উপমেয়ের মাত্র আংশিক সাদৃশ্ ৷ যুক্তির দ্বারা আগে বক্তব্য স্থাপিত করিয়৷ পরে 
উপম৷ ব্যবহাধ্য, তাহাতে বুঝিবার কিছু স্থবিধ! হয়। কিন্তু উদ্াহরণের সহিত বোদ্ধব্য পদার্থের 
বস্তগত এ্রক্য থাকে। অতএব 'জ্ঞান সুর্যের গ্ঠায় প্রকাশক” কেবল এই উপমাতে কিছু প্রমাণ হয় 
না। জ্ঞানের গ্রহণরূপ প্রকাশতা আগে বুঝাইয়৷ তাহার পর &ঁ উপম। ব্যবহারের কথঞ্চিৎ সার্থকত। 
হয়। জ্ঞানের উদাহরণ দিতে হইলে এক চিত্তবুত্তির উল্লেখ করিতে হুইবে, বাহিরে তাহার কোনও 
উদাহরণ থাকিতে পারে ন1। জ্ঞান জ্ঞাতৃজে-সাঁপেক্ষ, চিৎ অন্তনিরপেক্ষ স্বপ্রকাশ। ন্বপ্রকাশ 
আত্মার উদাহরণ বাহিরে বা ভিতরে কোথাও নাই দ্র্টা নিজেই নিজের উদাহরণ। পুরুধাকার৷ 
বুদ্ধিই তাহাঁর উদাহরণের মত উপম|। অনেকেই প্রাচীনদের হুধ্য আদির উক্তরূপ উপমাকে 
উদ্াহরণরূপে গ্রহণ করিয়া অনেকস্থৃলে ত্রান্ত হুইয়াছেন। 
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অতশ্চিততং স্বাভাসমিতি সিদ্ধান্তে সত্বীনাং স্বান্থভবো বাঁধতে । কথং তদাহ। দ্ববুদ্ধি-প্রচার- 
প্রতিসংবেদনাৎ্_-্বচিততব্যাপারস্ত _ অন্ুভবাদ্ অন্ুব্যবসায়ার্দিতি যাবৎ, সন্বানাং- প্রাণিনাং 
প্রবৃত্তি দৃ'শ্ততে। কুদ্ধোহহমিত্যারদি স্বচিত্তন্ত গ্রহণং। ততশ্চি্তং কম্তচিদ্ গ্রহীতুগ্রাহমিতি সিদ্ধমূ। 
গ্রাহথং বস্ত জড়ত্বাৎ ন স্বাভাসমিত্যর্থ; | 

২০। একেতি। কিঞ্ চিত্তং স্বাভাসমিত্যুক্তে তহ্ভয়াভাসং স্তাৎ। ম্বাভাসে বিষয়াভাসে 
চ সতি চিত্তে তন্ত স্বরূপস্য বিষয়স্য চাবধারণম্ একক্ষণে স্যাৎ কিন্ত তন্ন ভবতি। যেন ব্যাপারেণ 
চিত্তরূপস্য অবধারণং ন তেন বিষয়স্যাবধারণম্। শবজ্ঞানস্য তথ! চ শব্দমহং জানামীত্যন্থভবস্য 
জ্ঞাতৃবিষয়কস্য অনুব্যবসারীত্বকপ্য নৈকক্ষণে সম্ভবঃ | ততো বিষয়াভাসমেব চিত্তং ন স্বাভাসম্। 
নেতি। দ্ব-পররূপং-_চিত্তরূপং বিষয়রূপঞ্চ। ন যুক্তং, স্বান্নভব-বিরুদ্ধত্বাৎ। ক্ষণিকবাদির্শশ্চিন্তং 
ক্ষণস্থায়ি। তম্মাৎ তন্নয়ে কারকক্রিয়াভূতিরূপ। জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়। একক্ষণভাঁবিনস্ততশ্চ একক্ষণ এব 
তত্রয়াণাং জ্ঞানং ভবেদিতি। তঙচ্চান্তভূতিবিরুদ্ধমিতি অনাস্থেযং তন্মতম্। 

অতএব “চিত্ত স্বাভান' এই সিদ্ধান্তে প্রাণীদের নিজের অনুভব বাধিত হয়। কেন তাহা 
বলিতেছেন। স্ববুদ্ধি-প্রচারের প্রতিসংবেদন হর বলিরা অর্থাৎ ্বচিত্ক্রিয়ার পুনরনুভব বা 
অন্ুব্যবসায় হয় বলিয়া, সত্সকলের অর্থাৎ প্রাণীদের প্রবৃত্তি বা তন্মুলক চিত্তকাধ্য হয় তাহা দেখা 
যায়। উদাহরণ বথা--“আমি কুদ্ধ” ইত্যাদিরূপে স্বচিন্তের গ্রহণ ব। বোধ হয় বলিয়৷ (আমার 
চিত্ত কি অবস্থায় স্থিত, তাহাও পুনশ্চ আমি জানিতে পারি বলিয়া ) চিত্ত অন্য কোনও গ্রহীতার 
গ্রাহ ইহা! সিদ্ধ হইল। গ্রাহ্ বস্ত মাত্রই জড়-_-অত এব চিত্ত স্বাভাস নছে। 

২০। “একেতি”। কিঞ্চ চিত্তকে স্বাভাস বলিলে তাহ! স্বাভাস ও বিষয়াভাস উভয়াভাসই হয় ; 
কিন্তু চিত্ত স্বাতাস ও বিষয়াতাঁন ছুই-ই হইলে চিত্তের স্বরূপের এবং বিষয়ের অবধারণ একই ক্ষণে 
হইত কিন্তু তাহা হয় না । যে চিত্ত-ব্যাপারের দ্বারা চিত্তের শ্বরূপের অবধারণ হয় তাহার ঘারাই 
বিষয়ের অবধারণ হয় না। শব্দের জ্ঞান এবং আমি শব্ধ জানিতেছি এইরূপ অনুভব যাহ 
জ্ঞাতৃব্ষয়ক, তাহা অনুব্যবসায়াত্মক বলিয়। একই ক্ষণে হইতে পারে না। অতএব চিত্ত বিষয়াভাঁনই, 
তাহা ম্বাতাস নহে।* “নেতি*। স্ব-পররূপ অর্থে চিত্তরূপ এবং বিষয়রূপ, (এই উভয়ের 
একক্ষণে জ্ঞান হওয়া ) যুক্তিযুক্ত নহে কারণ তাহা! নিজের অনুভবের বিরুদ্ধ । 

(চিত্ত যে বিষয়াভাস তাহ! সিন, তাহাকে স্বাভান্ধ খুললে তাহ! ম্বাতান ও বিষয়াতাস এই ছুই-ই 
হইবে। তাহাতে একই ক্ষণে স্বাভীসত্বের বা জ্ঞাতৃত্ের বোধ এবং জ্ঞেয়ের বৌধ ছুই বৌধই হইবে। 
কিন্ত তাহা হয় না। জ্ঞেয়ের বোৌধই হয় আর জ্ঞাতার বোধ পরে অনুব্যবসায়ের বারা হয়। 
অনুব্যবসায়ের দ্বারা হওয়াতে তাহা জ্ঞেয়েরই বোঁধ কারণ অন্ুব্যবসায়কালে পূর্ব্বেরই জ্ঞান হয 
সুতরাং তাহ! জ্ঞেয়েরই বোধ, সাক্ষাৎ জ্ঞাতার নহে। অনুব্যবসায় স্বাভাস নহে এবং স্বাভাসত্বের 
উদাহরণ নহে )। 

ক্ষণিকবাঁদীদের মতে চিত্ত ক্ষণস্থায়ী, তজ্জন্য তন্মতে কারক-ক্রিয়া-ভূতিরপ জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং 
জয় এক ক্ষণেই উৎপন্ন হয় সুতরাং এঁ তিনের জ্ঞান একক্ষণেই হয় কিন্তু অন্তভূতিবিরুদ্ধ বলিয়া 
এই মৃত আন্ছেয় নহে। 

%* যেমন স্বপ্রতিষ্ঠ আকাশ অর্থে উহ! পরপ্রতিষ্ঠ নহে, সেইরপ স্বাতাস শব্দের অথ ঘ্যাহা 
পর-প্রকাণ্ত নহে” এইরূপ। এন্নপ দিষেধবাঁচক হইলেই তাহ! বৈকল্পিক শব্দ বা তাঁহার বিষয় নাই। কিন্ত 
যে পদার্থকে & শষ লক্ষ্য করে তাহা শন” নহে। “নোড়ার শরীর এন্থলে যেমন নোড়া 
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২১। স্চাদিতি। স্তান্মতিঃ, মতিঃ__সম্মতিঃ, নম! ভূৎ চিত্তং স্বাভাসমিত্যর্থট। তথাপি 

স্বরসনিরদ্ধং-_স্বভাবতে। নিরু্ধং_লীনং চিত্ত; সমনন্তরভূতেন তিত্বান্তরেণ গৃহেত ন চিন্দ্রপেণ দ্র 
ইতি পুনঃ শঙ্ককে। বদেৎ। তচ্ছস্ক। চিত্তান্তরেতি সথত্রেণ নিরসিতা। অণেতি। ন হি ভবিম্তচিত্তেন 
বর্তমানচিত্তসা সাক্ষাদ্ আভাসনং যুক্তং তন্মাৎ চিত্তদ্য চিত্রান্তরাৃশ্ততে বর্তমানসোব অসংখ্যচিত্তস্য 
সত্ব কল্পনীয়! স্যাং। বুদ্ধিবুদ্ধিঃবুদ্ধেগ্রণাহিকা! বুদ্ধিঃ । অতি প্রসঙ্গঃ--অনবস্থা ৷ ততশ্চ স্ৃতিসঙ্করঃ-_ 
সথৃতীনাং ব্যামিশ্রীভাব:। পূর্ধচিত্তরূপাৎ প্রত্যয়াদ্ উত্তরপ্রতীত্যচিতোৎপাদ ইত্যেবাং সিল্ধান্তঃ। চি 
যদি পূর্বচিত্তদ্ দ্র স্যাৎ তা! তদসংখ্যাত-পূর্বচত্তগতস্্তীনামাপ যুগপদ্ ভর স্যাৎ। এবং স্থৃতিসম্বরঃ 

২১। নশ্তার্দিতি'। ইহাতে আমাদের সম্মতি আছে অর্থাৎ চিত্ত যে স্বাভাস নহে তাহ৷ মানিয়া 
নিলাম। কিন্তু স্বরস-নিরুদ্ধ অর্থাৎ ( উৎপর হইয়া ) লীন হওয়ারূপ স্বভাবযুক্ত চিত্ত তাহার সমনস্তর- 
ভূত বা! ঠিক পরক্ষণে উদ্দিত অন্ত চিত্তের দ্বার! গৃহীত বা জ্ঞাত হয়, চিদ্রুপ দ্রষ্টার দ্বার। নহে-_ শঙ্কা- 
কারী যদি পুনশ্চ এইরূপ বলেন তবে সেই শঙ্কা “চিত্তান্তর. -.” এই স্ুত্রের হারা নিরসিত হইতেছে। 

“অথেতি'। ভবিষ্যৎ চিত্তের দ্বারা বর্তমান চিত্তের সাক্ষাৎ আভাসন যুক্তিযুক্ত নহে, অতএব 
চিত্ত যা চিত্তাস্তরের দৃশ্য হয় তাহা হইলে বর্তমান অসংখ্য চিত্তের সত (যাহা অসম্তব, তাহা ) 
কল্পন! করিতে হইবে। ( অতীত বুদ্ধিকে বর্তমান বুদ্ধি বিষয় করাকে আভাসন বলে না, যেমন 
ভবিষ্যৎ আলোকের দ্বারা বর্তমান দর্পণ আতাঁসিত হয় না__সেইরূপ )। বুদ্ধিবুদ্ধি অর্থে এক বুদ্ধির 
বা! জ্ঞানের গ্রাহিকা অন্ত বুদ্ধি বা৷ জ্ঞান। অতিপ্রসঙ্গ অর্থে অনবস্থা ব| বুদ্ধির অসংখ্যত্ব কল্পনারূপ 
যুক্তির দৌষ। এ অনবস্থা অর্থাৎ একই কালে অসংখ্য পূর্বব পূর্বব জ্ঞানের জ্ঞাত এক বুদ্ধি__ 
এরূপ হইলে স্থৃতিসঙ্কর হইবে ( অর্থাং কোনও বিশেষ স্থৃতিকে পৃথক্ করিয়! জানার উপাঁয় থাকিবে 
ন1)। পূর্ব চিত্তরূপ প্রতায় (-কারণ বা! নিমিত্ত) হইতে পরের প্রতীত্য ( সকাধ্য ) চিত্তের 
উৎপত্তি হয়-_ইহাই ই"হাদের সিদ্ধান্ত । (বর্তমান ) চিত যদি পূর্বব পূর্বব চিত্তের দ্রষ্া হয় তাহা 
হইলে তাহা অসংখ্য পূর্বব-চিত্রগত স্থৃতিরও যুগপৎ দ্রষ্টা হইবে (সংস্কার ও প্রত্য্র এক হইয়! 
যাইবে )--এইরপে স্থৃতিসঙ্কর হইবে, কোনও স্থৃতির বৈশিষ্ট্য থাকিবে না। 

সংপদার্থ কিন্ত এ বাক্যার্থ টা বৈকল্পিক, সেইরূপ । 
ভাষা দৃশ্তবস্তর ধর্ম্ম লইয়াই কর! হয় তাই ভ্রষ্টাকে লক্ষিত করিতে হইলে দৃশ্য পদার্থ দিয়াই 

করিতে হয়। কিন্ত দ্রষ্টা দৃশ্ত নহে বলিয়া দৃহ্-ধর্ঘ সব নিবেধ করিয়! তাহার লক্ষণ করিতে হয় 
সেই নিষেধের ভাষাই বৈকল্পিক ভাঁষ|, তাহ! যাহাকে লক্ষ্য করে তাহ! বৈকল্পিক নহে। যাছাকে 
আমরা সাধারণত “জানা” বলি তাহা! সর্বস্থলেই “জ্ঞেয়কে জানা” এবং জেদ্প সেই সবস্থলেই পৃথক্ 
বস্ত, সেইজন্ত তাঁধ। তাদৃশ অর্থে ই রচিত হইয়াছে। অতএব দ্রষ্টাকে ধরূপ তাঁধায় লক্ষিত করিতে 
হইলে জেরধর্মন নিষেধ করিয়াই করিতে হইবে। অর্থাৎ সেম্থলে "যাহা জ্রেয় তাহাই জ্ঞাতা” এরূপ 
বিরুদধার্থক পদার্থকে একার্থক বলিয়৷ ভাষণ করিতে হইবে। এইরূপ ভাষার বান্তব অর্থ না ধাঁকাতে 
উহ বিকল্প । কিন্তু 'প্ী লক্ষণের যাহা লক্ষ্য বস্তু তাহা বিকল্প নহে। 

আত্মভাবকে বিষ্লেষ করিয়া এরূপ পদার্থ আসে যাহা! প্রকাশ । প্রকাশ্য বলিলেই পরপ্রকা্থ 
হইবে এবং তাহাতে “পরও আসিবে 'প্রকান্ত'ও আসিবে । সেই পপর'কে লক্ষিত করিতে হইলে 
তাহাকে “প্রকাশক' বলিতে হইবে। “যে প্রকাঁশ করে সে প্রকাশক” এরপ লক্ষণ এম্লে ঠিক 
নহে, “যাহার দ্বার! প্রকাশিত হয় তাঁহাই প্রকাশক" এস্থলে এক্প বলিতে হইবে। প্রকাশক" শব্দের 
এরূপ অর্থ বৈকল্লিক নহে। 
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ইত্যেবমিতি। এবং ভ্রষটুপুরুষমপলপত্তি বৈনাশিকৈঃ সর্বম__ইদং স্তায়সঙ্গতং দর্শনমিত্যর্থ 
আকুলীকতং--বিপধ্যন্তমূ। যত্র কচন-_আলয়বিজ্ঞানরপে বিজ্ঞানস্বদ্ধে বাঁ নৈব-সংজ্ঞা-নাইসংজ্ঞা- 
আনন্ত্যায়তনরূপে সংজ্ঞাস্বন্ধে বা “সংজ্ঞাবেদগ়িত” ইত্যাখ্যে ব্দেনাম্বন্ধে বা। কেচিদিতি। 
কেচিৎ শুদ্ধসস্তানবাদিনঃ সন্তমাত্রং-দেহিসত্বং পরিকল্প্য তং সত্বমত্যুপগম বাস্তি অস্তি কশ্চিৎ 
সন্তবরে য এতান্ সাংসারিকান্ পঞ্চস্বন্ধান-_বিজ্ঞান-সংজ্ঞা-বেদনা-সংস্কার-রূপ-সমূহান্ নিঃক্ষিপ্য 
_পরিত্যজ্য অন্তান্ শু্বসবন্ধান্ পরিগৃহাতি। শৃন্রূপস্য অন্যুপগতস্য নির্বাণস্য তত 
অঙঙ্গতিমুপলভ্য ততত্তে পুরস্ত্স্যন্তি। তথেতি। তথা অপরে শৃন্তবাদিনঃ স্কন্ধানাং 
শাঙতোপশমার় গুরোরস্তিকে তদর্থং ব্রহ্মচধ্যচরণন্ত মহতীং প্রতিজ্ঞাং কুর্বস্তো যদর্থং স! প্রতিজ্ঞা 
কতা তস্য-্বস্ত সত্ধ্মপি অপলপত্তি | প্রবাদাঃ-_প্রকুষ্ট। বাদাঃ, বাদ:ঃ__স্বপক্ষস্থাপনাত্মকো গ্ঠায়ঃ। 

২২। কথমিতি। কথং সাংখ্যাঃ স্বশব্বেন ভোক্তারং পুরুষমুপস্তি--উপপাদয়স্তীতি উত্তরং 
চিতেরিতি স্থত্রম্। অপ্রতিসংক্রমায়৷ শ্চিতেঃ_-টৈততন্তস্ত তণাঁকারাপত্তৌ -_বুদ্ধ্যাকারাপতৌ৷ তদনু- 
পাতিত্বাৎ নতু প্রতিসঞ্চারাৎ ন্ববুদ্ধেঃ -অন্মীতিবুদ্ধেঃ সংবেদনম্-_প্রতিসংবেদনম্ ইতি স্ুরার্থ;। 
অপরিণামিনীতি প্রাপ্যাখ্যাতম্ । 

তথেতি। যন্তাং গুহায়াং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং শাশ্বতং ব্রদ্ধ চিন্রপম্ আহিতং ন সা গুহা 
পাঁতালং গিরিবিবরম্ অন্ধকারং ন বা উদধীনাং কুক্ষয়ঃ কিন্তু সা অবিশিষ্টা--চি্দিব প্রতীয়মান 

“ইত্যেবমিতি” । এইরূপ দ্রষ্টপুরুষের অপলাপকারী বৈনাশিকদের দ্বারা সমন্ডই অর্থা 
এই সব স্তায়-সঙ্গত দর্শন আকুলীকৃত ব! বিপর্যস্ত হইয়াছে । বে-কোনও স্থানে অর্থাৎ দ্রষ্টাবব্যতীত 
যে-কোনও বস্তুতে যেমন, আলয় বিজ্ঞানরূপ বা আমিত্ব-বিজ্ঞানরূপ বিজ্ঞানস্ন্ধে অথবা নৈবসংজ্ঞা- 
নাসংজ্ঞা-আনস্ত্যায়তনরূপ সং্তাস্ন্ধে অথবা সংজ্ঞাবেদগফ্রিতা নামক বেদনাঙ্বন্ধে (দ্রষ্ত্ব কল্পনা 
করে )। “কেচিদ্িতি । কোনও কোনও শুন্ধসন্তানবাদী বৌদ্ধের৷ অত্রমাত্র বা দেহিসন্্র কল্পনা 
করিয়! অর্থাৎ শাস্তসাহাঘ্যে দেহযুক্ত এক সত্ব ব! পুরুষের অস্তিত্ব স্থাপনা করিয়া, বলেন যে কোনও 
এক মহাঁসত্ব আছেন যিনি এই সাংসারিক পঞ্চ স্বন্ধ যথা, বিজ্ঞান ব! চিত্তবৃত্তি, সংজ্ঞা বা আলোচন 
নামক প্রাথমিক জ্ঞান, বেদন! ব| স্ুখ-ছুঃখ-মোহের বোধ, সংস্কার বা এ সকল ব্যতীত অন্য যে সব 
আধ্যাত্মিক ভাব, এবং রূপ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহা শবস্পর্শাদি-__এই যে কয় স্বন্ধ বা পদার্থলমূহ, তাহা 
নিক্ষেপ বা পরিত্যাগ করিয়! অন্য শুদ্ধ স্বন্ধ পরিগ্রঃ *রেন। কিন্ত তদৃষ্টিতে তাহাদের স্বীকৃত 
শূন্তরপ নির্ববাণের অসঙ্গতি হয় দেখিয়া! পুনরায় আহা থহতেও তীত হন। “তথেতি'। তত্্যতীত 
অপর শুস্তবাঁদীর৷ ও স্বন্ধ সকলের শাশ্বতী উপশীস্তির নিমিত্ত গুরুর নিকট তজ্ন্ ব্রহ্মচধ্য আচরণের 
মহা প্রতিজ্ঞা করিয়! যহুন্দেশে সেই প্রতিজ্ঞ! কৃত তাহারই অর্থাৎ নিজের সত্তারই অপলাপ করেন । 
প্রবাদ অর্থে প্রকুষ্ট বা উৎকৃষ্ট বাদ, বাদ অর্থে স্বপক্ষস্থাপনার জন্থ স্তায়সঙ্গত কথ] । 

২২। “কথমিতি'। সাংখ্যের! কিরূপে "্ব' শব্দের দ্বারা (ভোক্ত! পুরুষকে উপপন্ন অর্থাৎ 
যুক্তির দ্বার! স্থাপিত করেন? তাহার উত্তর “চিতে-*” এই সুত্র।' অন্তত 
ঝ৷ হ্বপ্রতিষ্ঠ চিতির অর্থাৎ চৈতন্তের তদাকারাপত্তি বা বুদ্ধির আকারপ্রাপ্তি হইলে-বুদ্ধির প্রাতি- 
সংরেদনরূপ অস্থুপাতিত্ববের দ্বারা (অন্ুপতন অর্থে পশ্চাতে অবস্থান ), বুদ্ধিতে 
না হুইয়া-_্ববুদ্ধির অর্থাৎ “আমি এই বুদ্ধির সংবেদন বা! গ্রতিসংবেদন হয়। সুত্রের ইহাই 
অর্থ। “অপরিপািনী.+ ইত্যাদি সুত্র পূর্বের (২1২০ টাকায় ) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 

তিথেতি” | যে গুহাতে গুহাহিত, গহ্বরস্থ শাশ্বত চিদ্রপ ব্রঙ্গ আহিত আছেন (অর্থাৎ 
যাহার ছবার। তিনি আবৃত বলিয্। গ্রতীত হন) সেই গুহা_-পাঁতাল বা৷ গিরিবিবর বা অন্ধকার 
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ুদ্ধিবৃত্তিরেবেতি কবয়ে৷ বেদয়স্তেস্প্সম্পন্তন্তীতি। 
২৩। অত ইতি। অতশ্চ এতদ্ অত্যুপগম্যতে-্বীক্রিয়তে। চিত্ত সববার্থম। ভর 

পরক্তং -জ্ঞাতাহমিত্যাত্মিকা বুদ্ধিরেব ই পয়জং চিত্তম। তথা চ দৃশ্তোপরক্তত্বাৎ চিত্ত সবার্থম। 
মন ইতি। মন্তব্যেন অর্থেন _শব্দাদ্যথেনী। অপি চ মনঃ স্বত্ং বিষয়ত্বাৎ-_প্রকাশ্ত্বাদ বিষয়িণা 
পুরুষেণ আত্মীয়য় বৃত্যা-_স্বকীয়য়া চিদ্রপয়! বৃত্যা অভিন্বদ্ধম একপ্রত্যয়গতত্বরূপসান্লিধ্যাৎ। 
নহি শ্বরূপপুরুষ শ্চি্তস্ত বিষয়ঃ কিন্ত চিত্তং দ্বস্ত হেতৃভৃতত্বাদ, অভিসম্বন্ধং বৃত্তিসরূপং দ্রষ্টারং 
গ্রহীতৃরূপত্বেন এব বিষয়ীকরোতীতি অসকৃদ্ দশিতম্। অতশ্চিন্তং দ্র ৃশ্তনির্ভীসম। শব্ধাগ্ঠা- 
কারমচেতনং বিষয়াত্মকং তথা জ্ঞাতাহমিতি অবিষয়াত্মকং__বিষয়িসরপং চেতনাকারঞণাপীতি সব্বার্থম্ । 
তদ্দিতি। চিত্তসারূপ্যেণ _পুরুষন্ত চিত্তসারপ্যেণ ত্রান্তাঃ | 

কন্মার্দিতি। বৈনাশিকানাং ভ্রান্তিবীজং দর্বরূপখ্যাপকং চিত্তমন্তি। সমাধিরপি তেষামন্তি। 
সমাধো চ প্রতিবিত্বীভূতঃ _আগন্তক ইত্যর্থ: প্রজ্ঞেযঃ_গ্রাহোহ্্থঃ সমাহিতচিত্তন্তালম্বনীভূতঃ | স 
চেদর্থঃ চিত্রমাত্রঃ স্তাৎ তদা প্রজ্ঞেব প্রজ্ঞারূপম্ অবধাধ্যেত ইতি কিঞ্চিৎ শ্বাভাসং বস্ত অভ্যুপগন্তব্যং 
ভবতীত্যর্থঃ। চিত্তন্ত ন স্বাভাসং ততোহস্তি স্বাভাসঃ পুরুষঃ, যেন জড়ে চেতসি প্রতিবিদ্বীভূতঃ 

এরূপ কোনও স্থান অথবা সমুদ্রগর্ভও নহে কিন্তু তাহা অবিশিষ্টা অর্থাৎ চিৎ বা! দ্রষ্টার স্চাঁয 
গ্রতীয়মানা বা “আমি জ্ঞাতা” এই লক্ষণা বুদ্ধিবৃত্তি-ইহাঁ কবিরা অর্থাৎ বিদ্বান্ জ্ঞানীর! জানেন 
বা উপলব্ধি করেন। অর্থাৎ পুরুষাঁকার৷ বুদ্ধিতেই পুরুষ নিহিত আছেন। 

২৩। “অত ইতি”। অতএব ইহা অভ্যুপগত বা স্বীকৃত হয় যে, চিত্ত সর্বার্থ অর্থাৎ 
সর্ববস্তকেই অর্থ বা বিষয় করিতে সমর্থ। তাহ! দ্রষ্টাতেও উপরক্ত হয়, “আমি জ্ঞীতা, 

ইত্যাকার বুদ্ধিই ভ্রষ্টার দ্বারা উপরক্ত চিত্ত। পুনঃ তাহ৷ দৃগ্ঠের দ্বারাও উপরক্ত হয় বলিয়া 
চিত্ত সর্ববার্থ ব| সর্ব বস্তকে বিষয় করিতে সমর্থ|। “মন ইতি”। মন্তব্য অর্থের দ্বারা 
অর্থাৎ শব্ধাদি অর্থের দ্বারা। কিঞ্চ মন নিজেই বিষয় বা প্রকাশ্য বলিয়৷ বিষরী পুরুষের 
সহিত আত্তীয় বৃত্তির দ্বারা অর্থাৎ স্বকীয় চিন্দ্রপের স্তায় যে বৃত্তি তন্দবারা, “আমি জ্ঞাতা' ইত্যাত্মক 
এক-প্রত্যয়ের অন্তর্গতত্বরূপ সান্নিধ্যহেতু অভিসম্বদ্ধ বা সম্প্কষুক্ত। স্বরূপ-পুরুষ সাক্ষাভাবে 
চিত্তের বিষয় নহেন কিন্তু দ্রষ্টা চিত্তের (নিমিত্ত) কারণ বলিয়া! চিত্ত দ্রষ্টার সহিত সন্বদ্বযুক্ত 
ও তাহা বৃত্তির সহিত সমানাকার দ্রষ্টীকে অর্থাৎ পুরুষাঁকার! বুদ্ধিকে গ্রহীতা-রূপে বিষয় বা 
আলম্বন করে ইহা ভূয়োভূয়ঃ প্রদর্শিত হইয়াছে । তজ্জন্য চিত্ত দ্রষ্-দৃশ্ত-নির্ভাসক। তাহা 
শব্দাদি বিষয়রূপ অচেতন-বিষয়াআ্সক এবং “আমি জ্ঞাতা”-রূপ অবিষয়ায্বক অর্থাৎ বি্ষিদ্বের ধিনি 
বিরুদ্ধ বা জ্ঞাতা তৎসদৃশ, ও চেতন আকার যুক্ত বলিয়া অর্থাৎ বস্তুত অচেতন হইলেও চেতনরূপে 
প্রতিভাত হয় বলিয়া, চিত্ত সর্ববার্থ। “তদদিতি”। চিত্তের সহিত সারপ্য হেতু অর্থাৎ পুরুষের 
চিত্তসারূপ্য হেতু ত্রীস্ত অর্থাৎ চিত্তকেই পুরু মনে করিয়! ভ্রান্ত 

“কন্মাদিতি”। ব্রৈনাশিকদের মতে ভ্রান্তিবীজ, সর্বরূপ-নির্ভীসক চিত্তমাত্রই আছে (রা 
বিষয় নাই )। তীহাদের মতে সমাধিও আছে। সমাধিতে প্রতিবিশ্বীভূত অর্থাৎ যাহা চিত্তোৎপন্ন 
নহে কিন্ত আগন্তক, প্রজ্জেয় বা গ্রাহ বিষয় সমাহিত চিত্তের আলনীতৃত হয় ( সমাধি থাকিলে 
তাহার আলম্বনস্থরূপ পৃথক্ বিষয়ও থাকিবে )। কিন্তু সেই অর্থ বা বিষয় যদি কেবল চিত্তমান্র 
হইত তাহা হইলে প্রজ্ঞাই প্রজ্ঞারপকে অবধারণ করিবে, ইহাতে কোনও এক হ্বাভাঁস বস্ত 
আিয়।৷ পড়ে (কারণ একই কালে নিভেকে নিজে জানাই শ্বাভাসের লক্ষণ )। কিন্তু চিত্ত 
স্বাভাস নহে অতএব তত্যতিরিস্ত এক ম্বাভাস পুরুষ আছেন বন্দারা জড় চিত্তে গ্রতিবিশ্বীভূত 
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অর্থঃ অবধার্যেত-_প্রকান্তেত ইত্যর্থঃ। এবমিতি। গ্রহীত্গ্রহণগ্রাহস্বরূপচিত্তভেদাং--গ্রহীতৃন্বরূপন্ত 
গ্রহণদ্বরপত্ত গ্রাহাম্বরূপস্য চেতি চিত্ততে্াঁং__জ্ঞানভেদাৎ, এতৎ ত্রয়মপি যে প্ররেক্ষাবস্তে! জাতিতঃ 
বস্তত ইত্যথঃ প্রবিভজস্তে তে সম্যগ-দর্শিনঃ, তৈঃ পুরুযোইধিগতঃ সম্যক্শ্রবণমননাভ্যামিত্যর্থঃ | 

২৪। কুত ইতি। কুতঃ পুরুষস্য চিত্তাৎ পৃথক্তুং সিধ্যেৎ তছ্যক্তিমাহ। তচ্িত্তম্ 
অসংখ্যেয়বাঁসনাভিবিচিত্রমপি ন তেন স্বার্থেন ভবিতব্যম্। সংহত্যকারিত্বাৎ তৎ পরার্থং তম্মাদ্ 
অস্তি কশ্চিৎ পরে। বিষয়ী যস্ত তচ্চিত্তং বিষয় ইতি। তদেতদিতি। পরস্য ভোগাপবর্গার্থং--পরস্ত 
চিতাতিরিক্তস্য চেতনস্য দ্র্,রুপদর্শনেন চিত্তস্য ভোগাপবর্গরূপব্যাপারঃ সিধ্যতি, সংহত্যকারিত্বাৎ-_ 
নানাঙ্গসাধ্যত্বাৎ চিত্তকার্ধ্যস্য ৷ যদা বহুনি অচেতনাঁনি সাধনানি একপ্রযত্বেন মিলিত্বা! সঙ্গেতনবং 
কাধ্যং কুর্বন্তি তদ। তথ্যতিরিক্তস্তৎপ্রয়োজকঃ কশ্চিৎ চেতন; পদার্থ; স্যাৎ। কর্াশর়বাসনা প্রমাণা- 
দীনি বহুনি সাধনানি মিলিত্বা ন্খাদিপ্রত্যয়ং নির্বর্তয়স্তি। কস্যচিদেকস্য চেতনস্য তোক্ত,রধিষ্ঠানা- 
দেব তানি তৎ কুযুযঃ। 

বশ্চেতি। অর্থবান্-_-উপদর্শনবান্। পরঃ _অন্তঃ চিত্তাৎ। সামান্মাত্রম-_-অহংশব্দবাচ্যানাং 
ক্ষণিকপ্রত্যয়ানাং সাঁধারণনামমাত্রম্। স্বরূপেণ উদাহরেৎ_ ভোক্তি.তি নানা প্রদরশয়েখ। যত্্রসৌ 
পরে! বিশেষ; _ ভাঁবঃ, নামার্দিবিয়োগেইপি যস্য সত্তা অনুভূয়তে, তাদৃশ শ্চিত্তীতিরিক্তঃ সৎপদার্থ;ঃ। 

বিষয় অবধারিত ব৷ প্রকাশিত হয়। “এবমিতি” | গ্রহীতৃ-গ্রহণ-গ্রাহবরূপ চিত্তভেদ আছে 
বলিয়া অর্থাৎ গ্রহীতৃ-স্বরূপ (গ্রহীতৃ বুদ্ধি এবং দ্রষ্টী উভয়ই ইহার অন্তর্গত), গ্রহণ-স্বরূপ এবং 
গ্রাহ-্বরূপ ( এ এঁ আলম্বনে উপরক্ত ) চিত্তভেদ বা বিভিন্ন জ্ঞান আছে বলিয়!, ধাহারা চিত্তকে 
এই তিন প্রকারে জানেন এবং জাতিতঃ অর্থাৎ চিত্তকে শর এর বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত 
বস্তরূপে জানেন তীহীরাই বথার্থদর্শী এবং তাহাদের দ্বারাই পুরুষ অধিগত হন অর্থাৎ যথাযথ 
শবণ-মননের দ্বার! বিজ্ঞাত হন। 

২৪। “কৃত ইতি”। চিত্ত হইতে পুরুষের পার্থক্য কিরূপে সিদ্ধ হয়_তাহার 
যুক্তি বলিতেছেন। সেই চিত্ত অসংখ্য বাসনার দ্বারা বিচিত্র ( এক মহান্ পদার্থ) হইলেও তাহা 
বার্থ হইতে পারে ন! অর্থাৎ চিত্তের ব্যাপার যে চিত্তেরই জন্য তাহা হইতে পারে না, কারণ তাহা 
সংহত্যকারী বলিয়! পরার্থ। তজ্জন্ট তথ্যতিরিক্ত অপর কোনও এক বিষয়ী বা দ্রষ্টা আছেন যাহার 
বিষয় বা দৃশ্ত সেই চিত্ত । “তদেতদিতি'। পরের শাাপবর্গার্থ অর্থাৎ পরের ব! চিত্তের অতিরিক্ত 
চেতন প্রষ্টার উপদর্শনের ঘর! চিত্তের ভোগাপবর্গরূপ ব্যাপার সিদ্ধ হয়। সংহত্যকারী বলিয়া অর্থাৎ 

চিত্তকাধ্য নান! অঙ্গের দ্বারা সাধনীয় বলিয়া (প্রখ্যা, প্রবৃত্তি, বাসনা, কর্্মাশয় ইত্যাদিই চিত্তের 
অঙ্গ)। যখন বহু অচেতন সাধন ( -যন্্ারা কর্ম সাধিত হয়) এক চেষ্টায় মিলিত হইয়া 
সচেতনবৎ কাধ্য করে তখন তাহাদের প্রয়োজক ব৷ প্রবর্তনার হেতুম্বরূপ তত্যাতিরিক্ত কোনও এক 

চেতন পদার্থ থাকিবে (ইহাই নিয়ম )। কর্্মাশর, বাসনা, প্রমাণাদি বৃত্তি ইত্যাদি বহু সাধন সকল 

একত্র মিলিয় ( সমঞ্রস ভাবে ) সুখাঁদি প্রতায় নিষ্পার্দিত করে অতএব তাহারা কোনও এক চেতন 

ভোক্তার অধিষ্ঠানবশতই উহ করে ( ইহা বুঝিতে হইবে )। 
ঘবশ্চেতি? | অর্থবান্ অর্থাৎ উপরর্শনবান্ ( ভোগাপবর্গরূপ অধ্িতাকে বা চাওয়াকে যিনি 

প্রকাশ করেন, অতএব ধাহাঁর উপদর্শনের ফলেই চিত্তব্যাপার হয়)। পর অর্থে চিত্ত হইতে পর 
বা! পৃথকৃ। সামান্তমাত্র অর্থে ( এন্থলে ) “আমি” এই শবের দ্বারা লক্ষিত ক্ষণিক প্রত্যয় সকলের 

সাধারণ নামমাত্র । স্বরূপে উদাহৃত হয় অর্থাৎ “ভোক্তা” এই নামে প্রদর্শিত হয়। এই যে পরম 

বিশেষ অর্থাৎ বিশেষ ভাব-পদার্থ, নামাঁদিবজ্জিত হইলেও যাহার অস্তিত্ব অনুভূত হয় তাহাই 
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নস সংহত্যকারী স হি পুরুষঃ। বৈনাশিক! বিজ্ঞানা দিষ্বনধাস্তগ্তং সানান্তমাত্রং যদ্ বদেুস্তং 
সংহত্যকারি স্যাৎ পঞ্চস্বনধান্তগ্তত্বাৎ । 

২৫। চিতা পুরুষস্য অন্ততাং সংস্থাপ্য অধুনা কৈবল্যভাগীয়ং চিত্তং বিবৃণোতি 
স্ত্রকারঃ। বিশেষ্েতি। ত্র দৃষ্ত/য়োর্ডেদরপো যো বিশেষস্তনদধিন আত্মভাবভাবনা বক্ষ্যমাণা 
বিনিবর্তেতেতি সুত্রার্থঃ। যথেতি। বিশেষদর্শনবীজং--বিবেকদর্শনবীজং পূর্বপূর্বজস্মন্থ শ্রকীমননা- 
দিভিরভিসংস্কতণ্। ন্বাভাবিকী-_স্বরসতঃ, তৃষ্টাভ্যাসং বিনাগীত্যর্থ; আত্মভাবভাবন! প্রবর্ততে। 
উক্তমাচা্যৈঃ। ন্বতাবম্--আত্মতাবম্ আত্মসাক্ষাৎকারবিষয়মিতি যাবৎ, সুক্কা-_ত্যক্তা, দোবাৎ 
- পূর্বসংস্কারদোষাৎ, যেষাং পূর্বপক্ষে-_সংস্থতিহেতুভূতে কর্মণি রুচির্ভবতি, নির্ণয়ে -তরনির্ণরে 
চ অরুচির্ভবতীতি। আত্মভাবভাবনানিবৃত্তেঃ খ্বরূপমাহ পুরুষস্তিতি। 

২৬। তদেতি। তদা কৈবল্যপর্ধ্যন্তগামিনি বিবেকমার্গে নিনমার্গগজলবৎ চিত্তং প্রবহতি। 
বিবেকজজ্ঞাননিমং-_ প্রবলবিবেকজজ্ঞানবদিত্যর্থ; । 

২৭। তঙচ্ছিদ্রেযু--বিবেকাস্তরালেযু। অশ্ীতি_-অহমহমিতি। সুগমমন্তৎ। 

চিত্তাতিরিক্ত সৎ পদার্থ, তাহা! সংহত্যকারী নহে ( অবিভাজ্য এক বলিয়া ), এবং তিনিই পুরুষ । 
বৈনাশিকের! বিজ্ঞানাদি স্কন্ধের অন্তর্গত সামান্য-লক্ষণ-যুক্ত যাহ! কিছু বলিবেন অর্থাৎ উদীয়মান 
ও লীয়মান বু বিজ্ঞানের “আমি' এই সামান্ত বা জাতিবাচক সাধারণ নাম দিয়া যে সামান্তমাত্র 
বস্তর উল্লেখ করেন তাহা পঞ্চস্কন্ধের অন্তর্গতত্ব-হেতু অর্থাৎ চিত্তাদিঘ্বরূপ বলিয়। তাহ। সংহত্যকারী 
পদ্দার্থ হইবে (স্থতরাং তাহাদের উপরে এক দ্রষ্টা বা ভোক্ত! শ্বীকার্ধ্য হইবে )। 

২৫। চিত্ত হইতে পুরুষের ভিন্নত| স্থাপিত করিয়৷ নুত্রকার অধুনা কৈবল্যতাগীয় 
অর্থাৎ কৈবল্যের মুখ্য সাধক, চিত্তের বিবরণ দিতেছেন। বিশেষেতি”। দ্রষ্টা ও দৃশ্বের 
তেদরূপ যে বিশেষ সেই বিশেষ-দশার বক্ষ্যমাণ আত্মভাবভাবন! নিরসিত হয় ইহাই 
স্তত্রের অর্থ। “যথেতি'। বিশেষদরশন-বীজ অর্থে বিবেকদর্শন-বীজ, যাহ! পূর্ব পুর্ব জন্মে 
শরবণ-মননাদির সঞ্চিত-সংস্কার-সম্পন্ন। তাহার এ ৰীজ ম্বাভাবিক বা ম্বতঃজাত অর্থাৎ 
ৃষ্টজন্মীয় অভ্যাসব্যতীত প্রবর্তিত হয়। (বাহার এঁ কৈবল্য-বীজ আছে তাহার আত্মভাবতাবনা 
প্রবর্তিত হয়, ধাহার বিশেষ-দর্শন হইয়াছে তাহার উহা নিবন্তিত হয় )। 

আচাধ্যদের দ্বার৷ এবিষয়ে উক্ত হইয়াছে যথা, স্বভাব অথাং আত্মভাব বা আত্মসাক্ষাং- 
কাররূপ বিষয় ত্যাগ করিয়া, দোষবশত অর্থাৎ পূর্ধ্বের বিরদ্ধ সংস্কারের দোষবশত যাহাদের 
পূর্ববপক্ষে অর্থাৎ জন্মমৃত্যুরূপ সংস্যতিমূলক কর্মে (ভোগে বা অবিবেকমূলক কশ্মে ) রুচি হয়, 
তাহাদের নির্ণয়বিষমনে অর্থাৎ তন্বনির্ঘয়ে অরুচি হয়। আত্মভাবভাবনার নিবৃত্ির স্বরূপ 
বলিতেছেন অথাৎ উহ] নিবৃত্ত হইলে কিরূপ অবস্থা হয় তাহা বলিতেছেন, বথা, “পুরুষত্ত: ' “ ইত্যাদি। 

২৬। “তদ্দেতি । তখন কৈবল্য পধ্যন্ত গামী অর্থাৎ তাবধি বিকৃত বিবেকমার্গে 
অধোগামী জলগ্রবাহবৎ “ম্বতঃই চিত্ত প্রবাহিত হয়। বিবেকজ-জ্ঞান-নিম অর্থাৎ প্রবল বিবেকজ 
জ্ঞান-সম্পন্ন, (জলের গতি যেমন নিম্নাভিমুখে ত্বতঃই প্রবল হয় তন্্রপ চিস্ত তখন কৈবল্যাভি- 
মুখে প্রবাহিত হয় )। 

২৭। তঙ্ছিদ্রে অর্থাৎ বিবেকের অন্তরালে, (যখন বিবেকের ধারা বিচ্ছি হয়, তখন) 
অন্ধীতি অর্থাৎ “আমি, আমি” এইব্ধপ বোধ (যাহ! বিবেকবিরোধী অন্মিত। ক্েশের ফল, তাহা 
দেখা দেয়)। অন্যাংশ স্থগম। 
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২৮। এধাম্--অবিবেকপ্রত্যয়ানাং পুরব্ববদ্ অত্যাসবৈরা্যাতযািতার্থ হানম্ ইত্যুক্তস্। 
ন প্রত্যয়প্রনর্বতি--বিবেকপ্রত্যরেনাধিকৃতত্বাৎ প্রত্যরাস্তরস্ত নাবকাশঃ। জ্ঞানসংস্কারাঃ 
--বিবেকসংস্কারাঃ চি্াধিকারসমাতিং--স্স্ারমাশাক্নযগাণ চিত্তন্ত প্রতিপ্রসবম্ 
অন্থুশেরতে--তাবৎকালং স্থান্তন্তশ্চিত্েন সহ প্রবিলীয়ন্ত ইত্যর্থ;, তম্মাৎ তেষাং হানং ন চিন্তনীয়মিতি। 

২৯। প্রনখ্যানে-_বিবেকজসিত্বৌ অপি অকুমীদস্য_ কুৎসিতেষু লীদতীতি কুমীদো রাগস্ত- 
দ্রহিতন্য বিরক্তন্ত, অতো বাহৃসঞ্চারহীনত্বাৎ সর্বথ! বিবেকথ্যাতিঃ | তন্জরপো৷ যঃ সমাধিঃ স ধর্মে 
ইত্যাখ্যায়তে যৌশিভিঃ | কৈবল্যধন্ম্ং স বর্ধতি, বর্ধালন্ধং বারীব ধর্মমেঘাদ্ অপ্রযত্বলভ্যং কৈবল্যং 
তবতীতি সুতরার্থ। বদারমিতি। নুগমম্ ভাত্মম্। শ্রয়তেহত্র প্যথোদকনু্গে ৃষ্টং পর্বতেষু 
বিধাবতি। এবং ধর্মান্ পৃথক্ পশ্ঠান্ তানেবান্ুবিধাবতি ॥ যথোদকং শুদ্ধ শুদ্ধমাসিক্তং স্তীদৃগেব 
ভবতি। এবং মুনে ধিজানত আত্ম! ভবতি গৌতম” ইতি। অন্তার্থ:, যথা দুর্গমে পর্বতশিখরে 
ৃষ্টমুদ্বকং পৰ'তগাত্রেযু বিধাঁবতি এবং ধর্মান্- বুদ্ধিধর্মান্ পুরুষতঃ পৃথক্ পত্ঠন্ তান্ এব অন্ুবিধাবতি, 
বুদ্ধিশিথরে বিবেকান্দুবষ্টিজাতো৷ বিবেকৌঘে বুদ্ধিধর্মান আগ্লাবয়তীতার্থঃ। যথা চ শুন্ধে প্রসন্গে 
উদ্দকে বুষ্টমুদকং শুদ্ধোদকতামাপদ্ঠতে তথা বিজানতে৷ বিবেকবতো৷ মুনেরাস্ম'__অন্তরাত্ম। 
শুদ্ধো৷ বিবেকাপ্যায়িতে৷ ভবতি বিবেকমাত্রে সমাধানাদিতি। 

৩০। তর্দিতি। সমূলকাঁধং কবিতাঃ-__সমূলোৎপাটিতাঃ। জীবন্েব বিদ্বান্ বিমুক্তঃ-_দুঃখত্রয়াতীতো 

২৮। ইহাদের অর্থাৎ অবিবেক প্রত্যয় সকলের, পূর্ব অর্থাৎ অভ্যাস-বৈরাগ্যের 
দ্বারা অন্য বৃত্তিবৎ হাঁন বা নাশ করা কর্তব্য ইহা উক্ত হইয়াছে। প্ররত্যর-প্রহ্ছ হয় না 
অর্থাৎ বিবেকপ্রত্যয়ের দ্বারা চিত্ত অধিরুত বা পূর্ণ থাকে বলিয়া তখন অন্য প্রত্যয় উদিত 
হইবার অবকাশ থাকে না। জ্ঞান-সংস্কার অথে বিবেকের সংস্কার। তাহার! চিত্তের 
অধিকারসমাণ্তিকে অর্থাৎ সর্বসংস্কারনাশের ফলে অবশ্যস্তাবী চিত্তলয়কে, অনুশয়ন করে 
অর্থাৎ তাবৎ কাল পর্যন্ত থাকিয়! চিত্তের সহিত তাহার! প্রলীন হয়। তজ্জন্ত তাহাদের নাশ 
চিন্তনীয় নহে অর্থাৎ সেজস্ঠ পৃথকৃভাবে করণীয় কিছু নাই। 

২৯। প্রসংখ্যানেও অর্থাৎ বিবেকজসিদ্ধিতেও অকুপীদের--কুৎসিৎ বিষয়ে যে সংলগ্ন থাক! 
তাহাই কু্গীদ বা! রাগ, তন্রপ আসক্তিহীন বিরাগঘুক্ত সাধকের চিত্ত, বাহ্বিষয়ে সঞ্চারহীন হওয়ায় 
তাহার স্দাকাপস্থায়ী বিবেকখ্যাতি হয়। ধরূপ ঠিথেশখ্যাতিযুক্ত যে সমাধি তাহাই ধর্মমেঘ সমাধি 
নামে যোগীদের দ্বারা আখ্যাত হয়। তাহা! কৈবল্য ধর্ম বর্ষণ করে। বর্ধালধ বারির ন্যায়, 
ধর্মমেঘ সমাধি লাভ হইলে আর অধিক প্রযত্বব্যতীতও ( অনায়াসেই ) কৈবল্য লাভ হয়, ইহাই 
সুত্রের অর্থ। যেদারমিতি' ৷ ভাষ্য সুগম। 

এবিষয়ে শ্রুতি যথা, “ঘথোদকন্দুর্গে--..”' গৌতম”। অর্থাৎ যেমন দুর্গম পর্ব্বতশিখরে বৃষ্ট 
জল প্রবাহিত হুইয়। পর্বতগাত্রকে আগ্লীবিত করে, তন্দরপ ধর্মসকলকে অর্থাৎ বুদ্ধির বৃত্তিলকলকে, 
বিবেকজ্ঞানের দ্বারা ভরষটা-পুরুব হইতে ভিন্ন জানিলে সেই জ্ঞান বুদ্ধিধর্মসকলকে আপ্লাবিত করে। 
অর্থাৎ বুদ্ধিশিধরে বিবেক-বারিপাতে বিবেকরূপ জলগ্লাবনের দ্বারা বুদ্ধিধর্্ম সকল আপ্লাবিত হয় বা 
তাহার! বিবেকময় হইয়া যাঁয়। আর যেমন জল শুদ্ধ ও নির্মল হইলে তাঁহাতে বুষ্ট বারিও শুদ্ধ 

জলই হয় তত্রপ বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন মুনির আত্ম! বা বুদ্ধি বিবেকমাত্রে সমাহিত থাকে বলিয়। বিশুদ্ধ 
বিবেকেই পূর্ণ হয়। 

৩৪। ্তদিতি'। (ক্লেশ সকল তখন ) সমূলকাষ কষিত' হয় অর্থাৎ সমূলে উৎপাটিত হয়। 
তদবস্থায় জীবিত থাঁক। সত্বেও সেই বি্দান্ ব! ব্রহ্মাবিৎ বিমুক্ত হন অর্থাৎ ছুঃখত্রয়ের অস্ভীত 
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ভবতি। বিবেকপ্রতায়-প্রতিষঠায়৷ হুখগ্রতায়া ন' উৎপছেরন্ অতে! বিমুক্তো দেহ্বানপি। 
ন চ তন্ত বিমুক্তন্ত পুনরাবৃত্তিঃ, সমাধেঃ ক্ষীণবিপর্ধ্যযস্ত বিবেকপ্রতিষঠস্ত জন্মাসম্ভবাৎ। 
দনেহে্দিসবাগ্ভিমানবশাদেব জাতিত্তদভাবান পুনরাবৃত্তিঃ। উক্তঞ্চ “বিনিপ্ন্-সমাধিস্ত মুক্তিং 
তব্রৈব জন্মনি। প্রাপ্তি যোগী যোগাগিদগ্ধকর্মচয়োহচিরাদিতি” ॥ 

৩১। তদ| সবাবরণমলাপগমাৎ জ্ঞানস্য আনন্ত্যং ভবতি ততশ্চ জ্ঞেয়মন্নং ভবতি। সর্বেরিতি। 
চিত্তসত্বং প্রকাশস্বভাবকম্। তচ্চ সর্বং প্রকাশয়েদ্ অনতি বাধকে, বাধকশ্চ চিত্ততম্ঃ | আব্রণশীলং 
চিন্ততমে৷ যদ! রজপা ক্রিয়াস্বভাবেন অপদাধ্যতে তদা উদঘাটিতং সত্তং প্রকাশয়তি, তদেব জ্ঞানম্| 
অতম্তমসঃ সত্বণলভূতদ্য অপগমাৎ কাধ্যাভাবে রজনোহপি স্বল্লীভাবাৎ সত্বং নিরাবরণং ভূত্ব। সর্বং 
সমাক্ প্রকাশগ্গেদিতি জ্ঞানস্য আনন্তযম্। যত্রেদমিতি | অ্র-_পরমন্তানলাভাৎ পুনর্জীতেরসম্ভবিত্ববিষয়ে 
বক্ষ্যমাণায়াঃ শ্রুতেরর্থঃ প্রয়োজ্যঃ। তদ্যথ! অন্ধে! মণিম্ অবিধ্যৎ_বেধনং সচ্ছিদ্রং কৃতবান্, 
অনঙ্কুলিঃ কশ্চিৎ তান্ মণীন্ আবয়ৎ_-গ্রথিতবান্, অগ্রীবস্তং মণিহারং প্রত্যমুধৎ _অপিনদ্ধবান্ 
কণ্ঠে, অভিহ্বস্তম্ অত্যপৃজয়ৎ__স্তবান্। ইমাঃ ক্রি যথা অসম্তবাস্তথা বিবেকিনে! জাতিরিত্যর্থঃ। 

৩২। তস্যেতি। ততঃ--ধর্মমেঘোদয়াৎ চরিতার্থানাং গুণানাং-_গুণবৃতীনাং বুদ্ধযাদীনাং 
পরিণাম ক্মঃ সমাপ্তো ভবতি তং কুশলং পুরুষং প্রতীত্যর্থঃ | 

হন। বিবেকপ্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে ( অবিবেকমুলক ) ছুঃখকর প্রত্যয় সকল আর উৎপন্ন হয় না, 
তজ্জন্য তখন তিনি দেহবান্ হইলেও তাহাকে মুক্ত বলা হয়। সেইরূপ মুক্তপুরুষের পুনর্জন্ম হয় 
না, কারণ সমাঁধির ছার! ধাহার বিপধ্যয় বৃত্তি সকল ক্ষীণ ব! দগ্ধবীজবৎ হইয়াছে এবং ধাঁহাঁতে বিবেক 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার পুনরার জন্ম হওয়। সম্ভব নহে। দেহেন্িয়া্দিতে অভিমান বা 
আত্মবোধ বশেই জন্ম হয় এবং তাহার অভাব ঘটিলে পুনরাবর্তন হয় না। এবিষয়ে উক্ত হইয়াছে 
বথ|, “সমাধি নিপ্পন্ন হইলে যোগাণ্নির দ্বার! সমুদয় কন্ম্ম অচিরাৎ দগ্ধ হওয়াঁয় সেই জন্মেই যোগী 
মুক্তি লাভ করেন” । 

৩১। তখন (বুদ্ধিত্বের ) সমস্ত আবরণ মল অপগত হওয়াতে জ্ঞানের আনন্ত্য হয়, তজ্জন্য 
জ্ঞের় বিষয় অল্প (বলিয়। অবভাত ) হয়। “সর্বেরিভি” । চিত্তসত্ব অর্থাৎ চিত্তের সাত্বিক অংশ 
বা! প্রকাশশীল ভাব, সেই প্রকাশের কোনও বাঁধক ব। আবরক ন| থাকিলে তাহা সমস্ত ( অভীষ্ট 
বিষয় ) প্রকাশিত করে | চিত্বতম- অর্থাৎ চিত্তের তম-অংশই চিত্ব-সত্বের বাধক। জ্ঞানের আবরণণীল 
চিত্ত-তম যখন ক্রি্নান্থভাব রজর দারা অপসারিত হয় তখন ( তামসাবরণ হইতে ) উদঘাঁটিত সত্ব 
প্রকাশিত হয়, তাহাই জ্ঞানের শ্বরূপ। অতএব সত্ব্বের মলশ্বরূপ তমর অপগম হইলে এবং রজোণড৭ও 
কারধ্যাভাব বশত ক্ষীণ হওয়ায় সত্ব নিরাঁবরণ হইয়া! সর্ব .বস্তকে অর্থাৎ অভীষ্ট যে বস্তর সহিত 
বুদ্ধির সংযোঁগ ঘটিবে তাহাকে, সম্যক্রূপে প্রকাশিত করে, তজ্জন্য তখন জ্ঞানের আনন্ত্য হয়। 

যত্রেনমিতি |, এই অবস্থায় পরমজ্ঞান লাত হন্ন বলিয়া যোগীর পুনর্জন্মের অসম্ভবস্ব-সন্বন্ধে 
বক্ষ্যমাণ শ্রুতির অর্থ প্রযোজ্য । তাহা যথা--অন্ধ মণিকে বেধন বা সচ্ছিদ্র করিয়াছিল, কোনও 
অঙুলী-হীন ব্যক্তি পেই মণিকসলকে গ্রথিত করিয়াছিল, গ্রীবাহীন সেই মণিহার কণ্ঠে পরিধান 
করিয়াছিল এবং কোনও জিহ্বাহীন তাহাকে অভিপুজিত থা! স্তুতি করিয়াছিল -ইত্যাদি ক্রিয়া 
সকল যেমন অসম্ভব তেমনি বিবেকী যোগীর পুনর্জন্মও অসম্ভব । 

৩২। 'তস্যেতি । তাহা হইতে অর্থাৎ ধর্মমেঘ সমাধির উদয় হইতে, চরিতার্থ গুণ সকলের 
অর্থাৎ ভোগাপবর্গরপ অর্থ ঘাহাদের আগরিত বা নিপপন্ন হইয়াছে এরপ যে বৃদ্ধযাদি গুণবৃত্তি তাহাদের, 
পরিণামক্রম ব! কার্ধাব্যাপাররূপ পরিণাম-প্রবাহ, সেই কুশল পুরুষের নিকট সমাপ্ত হয়। 
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৩৩। অথেতি। জণগ্রতিযোগী--ক্ষণানাং সংপ্রতিপক্গঃ  দ্ষণাবসরব্যাপীত্যর্থ; | 
প্রত্যেকং ক্ষণপ্রতিযোগিনঃ পরিণামন্ত অবিরলপ্রবাহঃ ক্রম ইত্যর্থঃ। স চ অপরাস্তনিগ্রাহ*_ 
অপরান্তেন গৃহৃতে। নবন্ত বস্ত্রস্য পুরাণতা অপরান্তঃ, তেন তত্বতত্রপরিণামক্রমে৷ গ্রাহঃ। তথা 
গুণবৃত্তীনাং বৃদধ্যাদীনাং পরিপামক্রমস্য অপরাস্তো বুদ্ধেঃ প্রতি প্রসবঃ। আপ্রতিপ্রসবাদ্ বৃদ্ধযাদীনাং 
পরিণামক্রমে! নিগ্রাহঃ--তিষ্ঠতীত্যর্থ। ক্ষণেতি। ক্ষণীনন্তর্ধযাত্ব।_ক্ষণব্যাপিনাং পরিণামানাং 
নৈরক্তধ্যমেব ক্রম ইত্যর্থঃ। অননৃতূতক্রমক্ষণা__অননুভূতঃ _অলবঃ ক্রমো ঘৈঃ ক্ষণৈস্াদৃশীঃ 
ক্ষণ বন্যা নিরর্তকাঃ স! অনন্ুভূতক্রমক্ষণা, তাদূশী পুরাণতা নান্তি। ক্রমতঃ পরিণীমান্ুভবাদেব 
পুরাণতা ভবতীত্যর্থ; | 

অপরাস্তস্ত কস্যাশ্চিদ্ বিবঙ্ষিতাবস্থীয়৷ অপরাস্তে! যথা নবতায়াঃ পুরাণতা ব্যক্ততায়াস্পধ্যক্ততা 
ইত্যাস্তাঃ । তত্র অনিত্যানাং ভাবানাং প্রতি প্রসবরূপোহপরাস্তোহস্তি যন্ত্র ক্রমে! লক্াপর্ধ্যবসানঃ। 
ন চ তথা নিত্যানাম্। নিত্যানাং তু ভাবানাং কাঞ্চদিবস্থামপেক্ষ্য পরিণামাপরাস্তে। বক্তব্যঃ। 
নিত্যপদার্ধানামপ্যস্তি পরিণামক্রম ইত্যাহ নিত্যেষু ইতি। প্রকূতো বা! কাল্পনিকো বা ক্রমঃ 
অস্তীত্যর্থঃ। কুটস্থনিত্যত|-নির্ধিকারনিত্যতা । পরিণামনিত্যতা__নিত্যং বিক্রিয়মাণতা। 

৩৩। “অথেতি”। ক্ষণ-প্রতিযোগী অর্থাৎ ক্ষণ সকলের অংপ্রতিপক্ষ বা! ক্ষণরূপ 
অবসরকে ( ফাঁককে ) যাহা অধিকার করিষা থাকে। প্রত্যেক ক্ষণব্যাপি-পরিণামের যে 
অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ তাহাই ক্রম। তাহা অপরাস্তের বারা নিগ্রাহা অর্থাৎ কোনও এক পরিণামের 
অবসান হইলে পর তখনই বুঝিবার যোগ্য। নব বস্ত্র যে পুরাণত৷ তাহাই তাহার অপরাস্ত, 
তাহার দ্বারাই সেই বস্ত্র পরিণীমক্রম (ক্রমিক হুক্ম পরিণাম ) বুঝা যায়। তত্দরপ বুদ্ধি অহঙ্কার 
আদি গুণবৃত্তি নকলের গ্রলয়ই তাহাদের পরিণামক্রমের অপর অন্ত বা! সীম! অর্থাৎ তাহাই তাহাদের 
অনাদি পরিণাম-প্রবাহের সীমা । বুদ্ধি আদির প্রলয় পধ্যস্ত তাহাদের পরিণাম-ক্রম নিগ্রাহা হয় 
অর্থাৎ তদবধি তাহারা থাকে। ক্ষণেতি' | ক্ষণের আনন্তধ্য-আত্মক অর্থাৎ ক্ষণব্যাপী পরিণাম 
সকলের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহই যাহার স্বরূপ তাহাকেই ক্রম বলা! হয়। * 

যে ক্ষণে কোনও ক্রমবাহী পরিণাম অনুভূত বা! লব্ধ হয় নাই, সেইরূপ ক্ষণ যে পুরাঁণতার 
নির্বর্তক বা সাধক তাহাই অনন্থভূতক্রম-ক্ষণা। এইরূপ (ক্রমহীন ) কোনও পুরাঁণত! হইতে পারে 
না, ক্রমে ক্রমে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াই পুরাণতা৷ হু (অহেমে নহে )। 

অপরাস্ত অর্থে কোনও বিবক্ষিত বা নির্দিষ্ট অবগ্থার অপর ব!। শেষ অন্ত, যেমন নবতার 
পুরাণতা» ব্যক্তাবস্থার অব্যক্ততা৷ ইত্যার্দি। তন্মধ্যে অনিত্য বস্তু সকলের প্রলয়রূপ অপরাস্ত বা 
অবসান আছে--যেখানে ক্রমের পরিসমাপ্তি । কিন্তু নিত্য (পরিণামি-) বস্তর তাহা! হয় 
না। নিত্য ভাবপদার্থ সকলের কোন এক (খণ্ড) অবস্থাকে অপেক্ষা করিয়৷ বা লক্ষ্য করিয়া 
পরিণামের অপরাস্ত বক্তব্য হয়। নিত্য পদার্থেরও পরিণাম-ত্রম আছে তজ্জন্য বলিতেছেন, 
নিতোষু, ইত্যাদি। প্ররৃত এবং কাল্পনিক দুইরকম ক্রম আছে। কৃটস্থ নিত্যতা অর্থে 
নিবিকার পরিণাঁমহীন নিত্যতা। পরিণামি-নিত্যত৷ অর্থে নিত্য বিকীরণীলতা৷ অর্থাৎ বিকার- 

* কোনও বস্তর লক্ষ্য স্থল পরিণাম দেখিলে জানা যায় যে তাহা৷ অলক্ষ্য ব৷ হুল্ষভাবে 
অবস্থাস্তরতারূপ ক্রিয়াপ্রবাহের সমষ্টি) লক্ষ্য পরিণামের অঙ্গভৃত সক্মতম অবিভাজ্য যে ক্রিক 
টির প্রবাহই ক্রম, এবং সেই ক্রিয়৷ যে কালব্যাপিয়া ঘটে সেই ুক্ষতম 

ক্ষণ। 

৯২ 
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বিকারম্ভাবাচ্চ নিফারপানাং গুণানাং পরিপামনিত্যতা ৷ কৃটস্থপদার৫োংপি তন্থো। তিষ্ঠতি স্থাস্যতীতি 
বক্তব্যং তবতি ততস্তস্যাপি পরিণামো৷ বাচ্যঃ। কিন্তু সপরিণাঁমো বৈকল্পিকঃ। তন্মাৎ সাধূক্তমিদং 
নিত্যতালক্ষণং যদ যশ্মিন্ পরিণম্যমানে তত্বং_ শ্বভাবো ন বিহন্ধতে--অন্থা ভবতি তন্লিত্যমিতি। 
গুণস্য পুরুষস্য চোতয়স্য তত্তানতিঘাতাৎ--তত্বাব্যতিচারাৎ নিত্যত্বম্। 

তত্রেতি। ক্রমঃ লন্বপর্ধ্যবসান:_ প্রতিপ্রসবে ইতি শেষঃ। অলবপর্যবসানঃ__প্রকাশ- 
ক্রিয়াস্থিতিত্বভাঁবানাং নিত্যত্বাৎ। কুটস্থনিত্যেধিতি । অনস্তকালং যাবৎ স্থাস্যতীতি বক্তব্যত্বাদ্ 
অসংখ্াক্ষপত্রমেণ স্থিতিক্রিযারূপ-পরিপামো ব্যুখিতদর্শ নৈর্স্তব্যো ভবতি। কিঞ্চ শবপৃষ্ঠেন _ 
শব্দান্ুপাঁতিনা বিকল্পজ্ঞানেন। অস্তীতি শব্দান্ুপাতিন৷ বিকল্পেন অস্তিক্রিয়ামুপাদায় ততক্রিয়াবান্ 
স পুরুষ ইতি তত্র স পরিণামে! বিকল্পিত ইত্যর্থঃ। এবং বাউমাআাদ্ বিকল্লিতপরিণামাৎ ন চ 
পুরুষস্য কৌটস্থ্যহানিরিত্যর্থঃ 

অথেতি। লীয়মানস্য উদ্ভুয়মানস্য চ সংসারস্য গুণেষু তত্তদবন্থায়াং বর্তমানস্য ক্রমসমান্তি- 
ভবেৎ ন বেতি প্রশ্নস্য উত্তরম্ অবচনীয়মেতদিতি। স্থগমম্। কুশলস্যেতি । কুশলস্য সংসার- 
ক্রমসমাপ্তিরস্তি নেতরস্য ইত্যেবং ব্যারুত্যায়ং প্রশ্নে! বচনীয় অতঃ অত্র একতরস্য অবধারণং 

শীল রূপে নিত্য অবস্থিতি। নিষ্ষারণ (স্থৃতরাঁং নিত্য) গুণ সকলের বিকাঁর-স্বভীব আছে 
বলিয়৷ তাহাদের পরিণাম-নিত্যতা। কুটস্থ পদার্থ সম্বন্ধেও ( ব্যবহারত ) “ছিল”, “আছে” ও 
“থাকিবে এইরূপ উক্ত হয় বলিয়। তাহাতে তাহার পরিণানও বক্তব্য হয়, কিন্ত এই পরিণাম বৈকল্পিক 
( কারণ, যাহার পরিণাম নাই তাহাতে কাল প্রয়োগ করিয়৷ যে পরিণামের জ্ঞান হয়, তাহা চিত্তেরই 
বিকল্পন1)। তজ্জন্ত নিত্যতার এই লক্ষণ যথার্থই উক্ত হইয়াছে যে, পরিণম্যমাঁন হইলেও অর্থাৎ 
বিকার প্রাপ্ত হইতে থাকিলেও, যাহার তত্ব বা মৌলিক স্বভাব, নষ্ট বা! অন্তথা প্রাপ্ত হয় না, তাহাই 
নিত্য। গুণ এবং পুরুষ উভয়েরই তত্বের অনভিঘাত বা অব্যভিচার হেতু অর্থাৎ তাহাদের তত্বের 
অন্তথাতাব সম্ভব নহে বলিয়! তাহারা নিত্য (ব্রিগুণের যেরূপ পরিণামই হউক তাহার 
ব্রিগুণত্বের কোনও বিপধ্যাঁস হইবে ন! )। 

“ত্রেতি'। ক্রম লব্বপর্ধযবসান অর্থাৎ তাহার অবসানপ্রান্তি হয়, প্রতিপ্রসবে বা বুদ্ধি আদির 
প্রলয়ে- ইহা! উহ আছে। (কিন্ত ব্রিগুণে ক্রম) অলন্ব-পধ্যবসান-_ প্রকাশ, ক্রিয়। ও স্থিতি 
স্বভাবের নিত্যত্ব-হেতু অর্থাৎ এই স্বভাবের কখনও লয় হয় না বলিয়া। “কৃটস্থ নিত্যেঘিতি। 
( কৃটস্থ নিত্য বস্ত ) অনন্তকাল পর্যন্ত থাকিবে-_-এইরূপ বক্তব্য হয় বলিয়া অসংখ্য ক্ষণক্রমে তাহার 
থাকারপ ক্রিয়! বা! পরিণাম হইতে থাকে, ইহা স্থল দৃষ্টি-সম্পন্ন লোকের! মনে করে অর্থাৎ তাহারা &ঁ 
রূপে কুটস্থ পদার্থে কাল্ননিক পরিণাম আরোপ করে। কিঞ্চ শব্দপৃষ্ঠের দ্বার! অর্থাৎ শবমাত্রই যাহার 
পৃষ্ঠ বা নির্ভর, তন্দ্রপ শব্দানুপাতী বিকল্পজ্ঞানের দ্বার! ( এরূপ ক্রিয়া কল্পিত হয়)। “অস্তীতি। 
শব্ধানুপাতী বিকলের দ্বারা “অস্তিক্রিয়া গ্রহণ করত অর্থাৎ “আছে” বা থ্থাকামাব্র'-রূপ 
্রিয়াহীনতাকেই ক্রিরা“ব৷ বাস্তব পরিণাম মনে করিয়া, পুরুষকে তৎক্রিয়াবান্ মনে করে, উক্ত কারণে 
এই পরিণাম-জ্ঞান বৈকল্পিক এইরূপ বাঁঙমাত্র ম্ুতরাং বিকল্িত পরিণাম হইতে পুরুষের 
কৌটস্থ্য-হানি হয় না। 

“অথেতি' | ত্রিগুপরূপ প্রক্কতিতে লীয়মান এবং তাহা হইতেই উদ্ুরমান অবস্থায় স্থিত 
সংসারের ঝ লয় ও স্যট্টির প্রবাহের, ক্রম-সমাপ্তি হইবে, কি, হইবে না ?__-এই প্রশ্নের উত্তর 
অব্চনীয় অর্থাৎ কোনও এক পক্ষের উত্তর নাই। ভাষ্য স্থগম। “কুশলম্যেতি । কুশল 
অর্থাৎ বিবেকথ্যাতিমান্ পুরুষের নিকট সংসারক্রমের সমাপ্তি আছে, অন্যের নাই) এইরূপে 



81৩৪ 1 যোগভাব্া-টীকা। ৭ত১ 

_কুশলস্য সমান্তিরিত্যবধারণন্ অদৌোষঃ ন দোষায় ইত্যর্ধঃ। অনংখ্যত্বাদ দেহিনাং 
সংসারস্য অন্তবত্তা অস্তীতি বা নাস্তীতি বাঁ প্রশ্নঃ অন্তায্যো যথা অসংখ্যক্ষণাত্বকস্য কালস্য, যথা 
ব৷ অপরিমেরদ্য দেশদ্য অস্তোহস্তি ন বেতি প্রশ্নঃ অন্তাব্যত্বাদ্ অব্চনীয়ম্তধাংমংখ্যানাং সংসারিণাং 
নিঃশেষতাকল্পনং তদ্বিষয়কণ্চ প্রশ্নঃ অন্তাধ্যঃ | অসংখ্যেষ়েভাঃ পদার্থেভ্যঃ অসংখ্যশে। বিয়োগে 
কতেহপি সদৈবাসংখ্যাঃ পদার্থান্ডিটেমুঃ। উক্তঞ্চ “ইদানীমিব সর্বত্র নাত্যস্তোচ্ছেদ ইতি? । শ্রাক্মতে 
চ পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্াতে' | ন্পধ্যতে চ “অতএব হি ব্ছৎস্ মুচ্যমানেষু সর্বদ। 
বরহ্মাগুজীবলোকানামনস্তত্বাদশুন্যতেতি, | 

৩৪। গুণেতি। কৃতক্তত্যানাং গুণানাং-_গুণকার্ধ্যাণাং প্রতিপ্রসবঃ-ম্বকারণে শাশ্বত: 
প্রলয়ঃ কৈবল্যম্। কৃতেতি। কাধ্যকারণাত্মনাং গুণাঁনাম্-_মহদাদিপ্রক্তিবিক্ৃতীনাং ত্রিগুণো- 
পাদানানাম্। স্বরূপপ্রতিষ্ঠাপি চিতিশক্তিঃ বুদ্ধিসনবন্ধাৎ সদ্বৈতা বুদ্ধিপ্রতিষ্ঠেব প্রতিভাসতে, 
বদ্ধিপ্রতিপ্রসবাদ্ যদদাইদ্বৈতা কেবলা বেতি বাচ্যা ভবতি ন পুনু্কথানাদকেবলেতি চ বাচা 
স্যাৎ তদা কৈবল্যং পুরুষস্যেতি। 

বিশ্লেষ করিয়া! এই প্রশ্নের উত্তর বলিতে হইবে। অতএব এম্থলে (উভয় প্রকার উত্তরের ) 
কোনও একটির অবধারণ যথা, কুশল পুরুষের সংসার-ক্রমের সমাপ্তি আছে-_এইরূপ অবধারগ 
ব! মীমাংস| অদোষ অর্থাৎ দোষের নহে। দেহীরা অসংখ্য বলিয়া, সংসারের শেষ আছে, কি 
নাই ?-_এই প্রশ্ন স্তায়ামত নহে। যেমন অসংখ্য ক্ষণের সমাষ্টরূপ কালের, অথবা অপরিমেয় 
দেশের অন্ত আছে, কি নাই ?-_-এই প্রকার প্রশ্ন অন্ায্য বলিয়া অবচনীয় বা যথাযথ উত্তর 
দেওয়ার যোগ্য নহে (কোনও পদার্থকে অনন্ত সংজ্ঞ! দিয়া পুনশ্চ তাহার অন্তসন্বস্ধীয় প্রশ্ন 
করাই অন্তায্য )। তন্্রুপ অসংখ্য সংসারীদের নিঃশেষত| কল্পনা এবং তত্িষয়ক প্রশ্ন অন্তাষ্য। 
অসংখ্য পদার্থ হইতে অসংখ্যক্রমে বিয়োগ করিতে থাঁকিলেও সদা! অসংখ্য পদার্থই অবশিষ্ট 
থাকিবে। যথা উক্ত হইয়াছে, “যেমন ইদানীং তেমনি সর্বকালেই সংসারী পুরুষের অত্যন্ত 
উচ্ছেদ হইবে না”। (সাংখ্য হুত্র)। শ্রুতিতেও আছে “পূর্ণ বা অসংখ্য পদার্থ হইতে পূর্ণ বিয়োগ 
করিলেও পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে'। স্থৃতিতেও আছে”তর্বর্দ অসংখ্য বিদ্বান্ বা কুশল পুরুষ মুক্ত 
হইতে থাকিলেও, ব্রক্গাণ্ড এবং জীবলোক অসংখ্য বলিয়! তাহা কখনও শৃন্ হইবে না”। 

৩৪। এগুণেতি'। কৃতরুত্য গুণ সকলের অর্থাৎ ভোঁগাপবর্গ নিশ্পন্ন হইয়াছে এরূপ 
বুদ্যাদি গুণকাধ্য সকলের, যে প্রতিপ্রসব অর্থাৎ শাশ্বত কালের জন্য স্বকারণ প্রকৃতিতে যে 
প্রলয় তাহাই কৈবল্য। “কৃতেতি'। কার্ধযকারণাত্বক গুণ সকলের অর্থাৎ ত্রিগুণরূপ 
উপাদান হইতে কারণ-কাঁধ্য্ূপে উৎপন্ন মহদাঁদি প্রকৃতি-বিকৃতি সকলের । চিতিশক্তি সদ 
শ্বরপপ্রতিঠ হইলেও বুদ্ধির সহিত সংযোগহেতু স্বৈত বা অকেবল অর্থাৎ বুদ্ধি ও তিনি আছেন 
এরপ প্রতিভাসিত হন, বুদ্ধির প্রলয় ঘটিলে তখন চিতিশক্তি অদ্বৈত বা কৈবল্যপ্রাপ্ত এইরূপ 
বাচ্য বা বক্তব্য হন (অর্থাৎ বুদ্ধির বর্তমানত| এবং প্রলয় এই ছুই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই 
চিতির অকেব্লত। এবং কৈবল্য নাম দেওয়া! হয়)। পুনরায় বুদ্ধির উত্ধীনের সম্ভাবনা 

বিদুরিত হওয়ায় তাঁহাকে যখন আর অকেবল বলার সন্তাবনা না থাকে তখনই পুরুষের 
কৈবল্য বলা হয়। 
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নুপ্রসরপদাং টীকাং ভান্বতীং শ্র্ধয়াগ্ুতঃ। 
হরিহরযতিশ্চক্রে সাংখ্যপ্রবচনস্য হি ॥ 

ইতি সাংখ্যযোগাচাঁধ্য-শ্রীহরিহরানন্দ-আরপ্য-কৃতায়াং বৈয়াসিক-প্রীপাতঞ্জল-সাংখ্য- 

প্রবচন-ভাব্যস্য টীকায়াং ভাম্বত্যাং চতুর্থঃ পাঁদঃ। 

সমাপ্তশ্চারং গ্রস্থঃ। 

রদ্ধাপুত হৃদয়ে শ্রীহরিহর যতি সাংখ্য প্রবচনভাষ্যের স্স্পষ্ট-পদসমন্বিত এই “ভাম্বতী' টীকা 
রচন। করিয়াছেন । 

চতুর্থপাদদ সমাপ্ত। 

ভাস্বতী সমাপ্ত। 

শ্রীমদ্ ধর্মমেঘ আরণেতর দ্বার। 'গনূদ্দিত। 

গ্রন্থ সমাপ্ত। 



গ্রন্থকারের অন্যান্ট গ্রন্থ । 
১। সরল সাংখ্যযোগ-- (৩য় সং) মুল্য 1%০, মাশুল /৫। বহু সাংখ্যহত্র এবং 

সমগ্র সাংখ্যকারিকা, তাহার অন্বয়, সরল বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্য। সহিত । 
২। যোগ-সাপান-_ূল্য 1%০, মাশুল /০। সমগ্র পাতঞ্জল যোগন্ত্র, সুত্রের অন্বয় 

ও সরল ব্যাখ্যা সহিত। শ্রীমদ্ ধর্মমেঘ আরণ্য কর্তৃক সঙ্গলিত। 
৩। শিবধান ত্রক্ষচারীর অপুর্ব ভ্রমণবৃত্তীম্ত--( ৩য় সং) মূল্য 1০, 

মাশুল /। যোগসাধন, ঈশ্বরের প্ররুত আদর্শ, চিত্তস্থির করিবার উপায়, ইত্যাদি জর্টিলতম 
বিষয় গল্পচ্ছলে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বণিত। 

৪। পরভক্তিসূত্রম ও শিবোক্ত যোগযুক্তিঃ_( তৃতীয় সংস্করণ ) মূল, টীক৷ ও 
বঙ্গানুবাদ সহিত। মূল্য /১০, মাশুল ৫ । 

৫। শ্রচতিসার--বেদ ও উপনিষদের বহু শ্লোক মূলসহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মুল্য ৮১০, 
মাশুল ১৫ । 

৬। ধর্ম্চর্ধ্য।-_-সনাতন ধর্ননীতির সার সংগ্রহ । মূল্য ১০, মাশুল ১০। 
৭। ধর্মপদ্ম্ এবং অভি্ধন্সার-_( দ্বিতীয় সংস্করণ )। পালি হইতে সংস্কৃত শ্লোকে 

অন্বাদ ও তাহার বঙ্গানুবাদ সহ। মূল্য ।%০,১ মীশুল /০। 
৮। রাজগৃহের ইন্দ্রগুপ্ত ও €ৌদ্ধগল্প-_( দ্বিতীয় সংস্করণ )। অশৌকের সময়ের 

ধ্মমূলক মনোমুগ্ধকর শিক্ষা্রদ এ্রতিহাসিক উপন্যাস। অর্থকথ|। নামক বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে 
বৌদ্ধগল্প অন্ুবাঁদিত। মূল্য ॥০, মাশুল /০ | 

৯। শান্তিদ্দেব কৃত বোধিচর্ধযাবতার-_(সংক্ষিপ্তসার ) সানুবাদ। ইহাতে বুদধত্ 
লাভ করিবার আচরণ বর্ধিত আছে। মূল্য %১০, মাশুল ১৫। 

১০। (বাধিচর্্য।(বতার ( সম্পূর্ণ )--১ম ও ২য় খণ্ড। সাম্ুবাদ। সাঁংখ্য ও বৌদ্ধ- 
ধর্থের তুলনামূলক বিস্তৃত ভূমিক! সহ। মূল্য ১২২, মাশুল %১০। 

১১। কর্মত্ন্্__কর্মের দ্বার! কিৰপে জন্ম, আু ও সুখ ছুঃখ ফল হয় তাহার দার্শনিক ও 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা । মূল্য ১৯২, মীশুল %১০। 

১২। পঞ্চশিখাদীনাং জাংখ্যসৃত্রম্-_যোগভাম্বে উদ্ধ ত প্রাচীনতম সুত্রগুলির সংস্কৃত 
তান্য ও বঙ্গান্গবাদ। মূল্য 1০, মাশুল /০1। , 

১৩। কাল ওদ্বিকৃ বা অবকাশ-্ীল (6016) ও দিক্ (908০৩) সম্বন্ধে 
গতীরতম দার্শনিক মীমাংসা । (সম্পূর্ণ গ্রন্থ) মূল্য ৬/০, মাশুল ₹১৫। 

১৪। মুষ্তি উপাসনা এবং জ্ঞান, ভক্তি ও যোগের সমন্বয__মূল্য /* আনা । ১৫। গীতা, 
গীতার মত ও গীতার নীতি-_মূলা %* আনা। ১৬। শান্করদশন সম্বন্ধে কয়েকটা 
শঙ্কা-_মূল্য /* আনা । ১৭। ১ম ও ২য় ভাগসাংখ্রীয় প্রষ্মোত্তরমালা- মূল্য %০। 
১৮। কাপিলাশ্রমীয়্ ত্তাত্রসংগ্রহঃ-_২১০। ১৯। ধর্ম পরিচয়-__মূল্য ৬০। 

২০। ১20201179 ১3085 06 19210010551151)7, 8170. 00051 £1201517095525৭-- 

মুল্ সুত্র, সংস্কৃত ভাষ্য, তাহার ইংরাজী অন্থবাঁদ এবং বিস্তৃত ০:53 এবং 11700000101 সহ। 

মূল্য ১২৬, মাশুল %১০ | কাপড়ে বাঁধাই মুল্য ১॥০, মাশুল ৩০ । 
২১। 1175 52902101078. 09050101910- প্রশ্নোত্তররূপে ইংরাজীতে সাংখ্শাস্ছের তত, 

আদর্শ এবং জন্মাস্তরবাদ আদির সযুক্তিক বিবরণ। মুল্য ১/%০, মাশুল /৫। 
এক টাকার কম মূল্যের পুস্তকের জন্য সেই মূল্যের ষ্্যাম্প পাঠাইতে হয়। 

প্রাপ্ডিস্থান--কাপিল ম$, মধুপুর, চ. 1. ২. এবং 
ভ্রীমৎ সত্যপ্রকাশ ব্রহ্মচারী, ৯* নং হরি ঘোষ ই্রাট, কলিকাত|। 
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কাপিলাশ্রমীয় পাতঞ্জল যোগদর্শন 
(পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত অভিনব সংস্করণ ) 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় কতৃক প্রকাশিত। 
রয়াল ৮ পেজী ৭৬০ পৃটীয় সম্পূর্ণ বিরাট গ্রন্থ । 

কা'পিলাশ্রমীয় পাতগ্তল €(যোগদর্শন সন্বন্ধে পণ্ডিতমগুলীর অভিমত £-_ 

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ, এম্-এ ( প্রিন্সিপ্যাল, গভর্ণমে্ট সংস্কৃত কলেজ, 
কাশী )_-* * * “বাঙ্গল! ও ইংরাজী ভাষায় যোগভাষ্য ও সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে এপধ্যন্ত যতগুলি 
গ্রন্থ ও আলোচনাগ্রস্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কোনটিই ব্যাথ্যাবৈশগ্, প্রতিপান্ত বিষয়ের 
স্পষ্টীকরণ এব গ্রন্থের পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষাপূর্ববক শাস্ত্রের নিগুঢ রহস্তের উদ্ভেদন সম্বন্ধে স্বামীজীর 
ব্যাধ্যার সহিত উপমিত হইবার যোগ্য নহে। * * * বিচার ও স্বান্ভৃতির সহিত শাস্ত্রে 
সমন্বয়ের এরপ দৃষ্টান্ত আজকাল একান্তই ছুলভ। ক * * 

কাশী হিন্দু বিশ্ববিগ্ভালয়ের সাংখ্য ও যোগের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অন্নদাচরণ 
তর্কচড়ামণি_-4* * * গ্রন্থকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশান্্ে স্থপপ্ডিত এবং মোক্ষসাধনে 
উৎসর্গীকৃতজীবন, তীত্র বৈরাগ্যবান্, অসাধারণ প্রতিভাশালী এবং সুদীর্বকালব্যাপি-সাধনবান্, 
একনিষ্ঠ তত্বদর্শী যোগী বলিয়াই তিনি এইরূপ সাধনদন্বন্বীয়, অজ্ঞাতপূ্বব-তববযুক্তিপূর্ণ, বিশুদ্ধ, 
গভীর ও অনবদ্য দার্শনিক গ্রন্থ লিখিতে সমর্থ হইয়াছেন। সাংখ্যযোগ সম্বন্ধে এপ গ্রন্থ আর 
দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না । *% * ৯*” 

কাশী হিন্দু বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রীচ্যবিদ্ঠাবিভাগাধ্যক্ষ মহামহোঁপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ 
পু * * অত্র মহানুভাঁবন্ত সঙ্কলযিতৃর্সীবার্ঘপ্রকাশনে অনন্যসাধারণং প্রাবীণ্যমুপলক্ষিতম্। 
ভাষ। চান্ত প্রসাদমাধুর্ধ্যগাভীধ্য-সমলম্কৃতা সর্ধবথ! প্রশংসনীয়ৈব। পাতঞ্জলযোগশাস্ত্রগন্তং প্রযত- 
মানানাং বঙ্গীয়পাঠকানাময় গ্রন্থ মহতে খলুপকাবাঁয় পতবিষ্যতীতি অত্র নান্ডি বিপ্রাতিপত্তিরিতি।” 

কাশী হিন্দু বিশ্ববিগ্ঠালরাধ্যাপক পণ্ডিত হরিহব খান্টু-_“ * * * সঙ্কলয়িতুর্যোগানষ্ঠানবরিষ্স্বাৎ 
প্রাচ্য প্রতীচ্যদর্শন-নিষ্ণতত্বাচ্চ গ্রন্থোহয়ং পণ্ডিতানামপি কিমুত বিষ্ভাথিনাং নিতরামুপকরিষ্যতীতি 
মে লুদৃঢ়ো বিশ্বাস; সমুৎপদ্যমানে। বিদ্যতে । *্* * * দুরধিগমযোগারণ্যে ব্যাপারেণানেন ঘণ্টা” 
পথনিন্ীণমন্গঠিতমারণ্যমহোদয়েনেতি ন খলু রিক্তং বচঃ। কক্তামপি ভাষায়াং যোগদর্শনশ্তৈতাদুশঃ 
পরমোপযোগী সন্দর্ভো নাগ্াপি প্রকাশিত ইতি গ্রন্থস্তান্তাইনুশীলনেনৈব ্বয়মন্থৃতবিষ্যস্তি 
শাস্ত্রসিকাঃ | 

কাশীর সাহিত্যদর্শনাচাধ্য গোম্বামী দামোদর শাস্ত্রী তর্করত্ু ন্যা়রতু “ * * * কাপিলমঠ- 
মধ্যাসীনৈঃ পরিব্রাজক-প্রামতস্বামি-হরিহরানন্দারণ্য মহোদয়ৈ বর্গভাঁষয়া৷ যোগতাধ্যমন্ুবদত্তি ্ীকয়স্তিশ্চ 
বৈশন্যেন টিপ্নয়স্তিশ্চ প্রকাশিতং নিবন্ধং বহুত্রালোচ্য সমধিগত্য চৈনেনোক্জ-স্থামিনাং গ্রন্থোপ- 
পাদনশৈলীং লোকভাবয়! ছুরুপপাদবিষয়াণামপি ম্ববগমনাসরণিম্ অনপুর্ববাভিরপি রতীচক্রিয়াতির- 
পূ্বায়মাণী-কৃত্য প্রদরশিতাভিঃ স্থান্ুবোপজ্ঞ-প্রকারোপস্কতিপারিপাট্যেনানিতরসাধারণেন জিজ্ঞান্ 
সংশরমৃষ্টত্বমযুক্তিনিকরেণ চ প্রসাসদ্যমান-মানসশ্চিরং লোকান্পকুর্বননয়ং নিবন্ধো রা 
জয়তাদিতি কাময়মানে! বিরমতি মুধা বিস্তরাদিতি শম্।” 



.:2296/%- 
মহামহোপাধ্যার পণ্ডিত শিবচন্ত্র সার্বভৌম, ভট্রপল্লী-__পণ্ডিতপ্রবরস্ত শ্বামিনে! গভীরবিদ্যাবুদ্ধি- 

নৈপুণ্যমন্ভূয় সুপ্ীতেন মর! তাবদিদমুচ্যতে গ্রন্থোহয়ং যোগজিজ্ঞান্থনাং পণ্ডিতানামুপকারিতয়াতীব- 
সমাদরভাজনং ভবিতুমর্তি | 

স্বাধীন ত্রিপুরার রাজপপ্তিত মহাঁমহোপাধ্যার পণ্ডিত বৈকুষ্ঠনাথ বেদাস্তবাচস্পতি-_দ * % * 
যৌগদর্শন (বা যে কোন দর্শন ) এমন আকারে এমন প্রকারে কেহই এতদিন প্রকাশ করেন 
নাই, বোগতত্ব বুঝাইতে এ গ্রন্থে যে প্রণালী অবলম্ষিত হইয়াছে তাহা বর্তমান কালের সম্পূর্ণ 
উপযোগী ও অনুকূল। অধিক কি বলিব অন্তনিরপেক্ষ হইয্লাও এ গ্রন্থ আয়ত্ত কর! যাইতে পারে, 
এমন সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাবিশেবণাদি করা হইয়াছে । এ গ্রন্থের আদর না করিবেন এমনু পণ্ডিত, 
জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত বা তত্বান্থুসন্ধিৎস্থ নাই। যদি থাকেন তিনি হতভাগ্য, তীহার মঙ্গল 
বহুজন্মে সাধ্য |” 

মহামহোঁপাধ্যার পশ্তিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ__”* * * ইদানীন্তন কালে যে সকল 
অনুবাদ প্রকাশিত হইগাছে তাহার মধ্যে অনেক অনুবাদই শব্দান্বাদ, শব্দান্ুবাদ দ্বারা মূলের 
তাৎপধ্যাবগতির সম্ভাবন। নাই। পরস্ত আপনার প্রকাশিত অনুবাদ সেরূপ নহে ; ইহা! প্রকৃতই 
অর্থান্থবাদ ; * * * বলা বাহুল্য, আপনার এই পুম্তক প্রকাশিত হওয়ার দেশের বিশেষ 
উপকার সাধিত হইয়/ছে ।” 

যোগদর্শনস্ছ সাংখ্যতভ্বাোলোক পড়িয়া! পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগিশ-_“যাহা। দেখিলাম 
তাহাতে বুঝিলাম, গ্রশ্থখানি অতি উপাদেন হইয়াছে । নব্য সম্প্রদাগের বিশেষ উপকারী হইয্বাছে 
বলিয়া বোধ হইল। বলিতে কি আঁমি যে সাংখ্যবঙ্গান্থবাদ প্রকাশ করিয়াছি তাহা অপেক্ষ। 
ইন অনেক উৎকৃষ্ট ।” 

কাল ও দিক্ ব অবকাশ নামক পুভ্তিকা৷ সম্বন্ধে তত্ববোধিনী পত্রিকা বলেন-_ 
%গ * * লেখক স্বয়ং শাস্ত্রীয় ভিত্তিতে দিক্ ও কালের স্বকীস্ম সিদ্ধান্তকে যেবপ পাগ্ডিত্য ও 
্বান্থভূতির সহিত স্থদৃঢ যুক্তিপরম্পরায় প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা! পাঠ করিয়া আমর! ধুগপৎ 
বিশ্মিত ও আনন্দিত হইয়াছি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সুমহৎ এঁক্যে বাঙ্গল! ভাষায় 
যে এই জাতীয় মৌলিক দর্শনগ্রস্থ উত্তৰ হইতে পারে পূর্ববে তাহা! আমাদের ধারণার অতীত 
ছিল। *% * * পুস্তিকাখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার গুণের ইরত্তা নাই ।” 

কলিকাতা! ইউনিভারসিটি ল কলেজের প্্রন্সিপ্যাল্ ভাঃ সতীশচন্দ্র বাগচী, 17. 19. 
1321-91 1০৬,--প্পুন্ডিকাথানি আকারে ছোট, কিন্তু এত অল্পপরিসর পুস্তকে এরূপ ছুরূহু 
ব্যপারের এমন সরল ব্যাখ্য। করা হইয়াছে যাহ! ইহার পূর্বে বাঙ্গালা ভাষায় কেহই করিতে 
পারেন নাই। *% * * এই পুম্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয় |” 


